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

november 24-én a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 Nádas Sándor     bizottsági elnök 
  Papp István  bizottsági elnök-helyettes  
 Basa Zoltán bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
 Lestyán Balázs alpolgármester 
 dr. Szikszai Márta  jegyző 
 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Nagyné Talabér Anikó osztályvezető 
 Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
 Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető 
 Szép Éva belső ellenőr 
 Tóthné Jakab Ágnes belső ellenőr 
 dr. Veres András ügyvéd 
 Soós Péter  Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és                   

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 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 5 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag 
Papp István legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta Papp 
István bizottsági 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
296/2014. (XI.24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2014. november 24-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 Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Kft. részére nyújtott támogatás jogcímének módosításáról, felügyelőbizottsági tag lemondásáról, új 
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és a társasági szerződés módosításáról  
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2. Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
Társulási megállapodásának módosításáról 

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

delegálásáról és a társulás elnökének megválasztásáról, a társulási megállapodás módosításáról és 
Kerekharaszt Község Önkormányzata csatlakozásáról 

 
4. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött bérleti szerződés 

módosításáról 
 
5. Előterjesztés a Lesznai Anna Alapítvány székhelyhasználatról 
      Előadó az 1-5. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 
 
6. Előterjesztés a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társaság fogorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi 

vállalkozói szerződésének módosításáról 
 Előadó: Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 
 
7. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának és a 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról 
 Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
8. Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/1997. (XI.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

9. Előterjesztés az építményadóról szóló 26/1995. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 Előadó a 8-9. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

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

11. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

12. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
Előadó a 10-12. napirendi pontig: Schósz Gabriella osztályvezető 
 

13. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum átvételéhez 
kapcsolódó döntésekről 

 
14. Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 

felülvizsgálatáról 
Előadó a 13-14. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Előterjesztő az 1-15. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 

15. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
 Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 

Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

16. Egyebek 
 

N a p i r e n d: 
Z á r t  ü l é s: 
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1. Előterjesztés „Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” díj adományozására 
  Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

Előterjesztés: Horváth Richárd alpolgármester 
 
1. napirend 
Előterjesztés Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 
részére nyújtott támogatás jogcímének módosításáról, felügyelőbizottsági tag lemondásáról, új 
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és a társasági szerződés módosításáról  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Az előterjesztés első részében követjük azt az elvet, amit meghatározott az ügyvezetés. Az önkormányzat 
által nyújtott támogatások jogcímét közös megegyezéssel módosítjuk tagi kölcsönre. Tekintettel arra, hogy 
közeleg a gazdásági év vége, a számvitelben egységesen kell kezelni az összegeket. Az előző összegről már 
döntött a testület, most a 20 millióról kell ugyanígy. A tagi kölcsön egy kötelezettség a Kft. vonatkozásában, 
amit a kölcsönszerződésben meghatározottak szerint köteles visszafizetni az önkormányzat részére. A 
második rész arról szól, hogy a Nonprofit Közhasznú Kft. tekintetében kötelező ellenőrzési szerv választása 
és fenntartása. Hatvan és Jászfényszaru rendelkezik többségi tulajdonnal a Kft-ben, ezért Hatvan és 
Jászfényszaru is delegál tagokat a felügyelőbizottságba. A jászfényszarui tag lemondott, ezért új tagot 
javasolnak. A személyi változások érintették a társasági szerződést, ezért ezt módosítani szükséges a 
cégbíróság felé. Ezt tartalmazza az előterjesztés harmadik része.  
 
Egyéb 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 nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
297/2014. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott támogatás jogcímének módosításáról, 
felügyelőbizottsági tag lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és a társasági szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként határoz, hogy a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. részére a közszolgáltatás 
működőképességének fenntartása érdekében, pályázati támogatás előlegek céljából támogatás jogcímén 
átadott 20.000.000,-Ft, azaz Húszmillió forint összeg jogcímét módosítja akként, hogy azt Hatvan Város 
Önkormányzata tagi kölcsön jogcímén a jelen határozat mellékletében meghatározott tagi kölcsönszerződés 
szerint nyújtja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező kölcsönszerződés 
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. november 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
298/2014. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott támogatás jogcímének módosításáról, 
felügyelőbizottsági tag lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és a társasági szerződés 
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 Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) tagja úgy dönt, hogy a társaság soron következő taggyűlésén támogatja 
elfogadni Zsámboki Sándor 5126 Jászfényszaru, Petőfi Sándor utca 9.  szám alatti lakos felügyelőbizottsági 
tag tisztségről való lemondását és igennel szavaz Sándor Sándor 5126 Jászfényszaru, Honvéd utca 25. szám 
alatti lakos felügyelőbizottsági taggá történő megválasztására a társaság e tárgyban tartandó taggyűlése 
napjától 2017. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra akként, hogy a felügyelőbizottsági tag tisztségét 
ingyenesen, ellenszolgáltatás nélkül látja el.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő taggyűlésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a harmadik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
299/2014. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. részére nyújtott támogatás jogcímének módosításáról, 
felügyelőbizottsági tag lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és a társasági szerződés 
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 Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja akként határoz, hogy a társaság soron következő 
taggyűlésén igennel szavaz a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosításáról a jelen határozat 
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mellékletében meghatározott tartalommal. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő taggyűlésen Hatvan 
Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja.  
 
Határid ő: a társaság soron következő taggyűlése 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
2. napirend 
Előterjesztés Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
Társulási megállapodásának módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A társulás jogi személy, alapító okirattal működik. Tekintettel arra, hogy az önkormányzati választások után 
több személyi változás történt a tagönkormányzatok polgármesterei személyében, szükséges átvezetni a 
változásokat. A Társulási Tanácsba minden tagönkormányzat delegálja a polgármesterét. A következő 
részben láthatják a társulási tanács ülésének a napirendi pontjait.  A 3. pont Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 
előterjesztés. Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy e tárgyban nem lesz az ülésen határozathozatal, 
tekintettel arra, hogy a költségvetés elkészítése még folyamatban van. A határozati javaslat nem is 
tartalmazza e tárgyban a döntést.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
300/2014. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése 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 Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja akként határoz, hogy a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási megállapodásának módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét a jelen határozat melléklete szerint tartalommal elfogadja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy társulás 
társulási tanácsának tagjaként Hatvan Város Önkormányzatának képviseletében a soron következő társulási 
tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja, és a társulási megállapodás 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét aláírja. 
 
Határid ő: soron következő társulási tanácsülés 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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3. napirend 
Előterjesztés Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás Társulási Tanácsába történő tag 
delegálásáról és a társulás elnökének megválasztásáról, a társulási megállapodás módosításáról és 
Kerekharaszt Község Önkormányzata csatlakozásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Az előző társuláshoz hasonlóan itt is el kell végezni a bekövetkezett változásoknak az átvezetését. A 
határozati javaslatok itt is egyértelműek. Kerekharaszt község jelezte belépési szándékát a társulásba. Ennek 
speciális szabályai vannak. A Társulási Tanács határozata szükséges a község belépéséhez, erről szól a 4. 
határozati javaslat. Tagi jogait azonban csak 2015. január 1-től gyakorolhatja a törvény rendelkezései 
alapján.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 4 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 4 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
301/2014. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás Társulási 
Tanácsába történő tag delegálásáról és a társulás elnökének megválasztásáról, a társulási megállapodás 
módosításáról és Kerekharaszt Község Önkormányzata csatlakozásáról 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 akként határoz, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. 
§ (2) bekezdése alapján, és a társulási megállapodás V. résznek 1. pontjában meghatározottak 
figyelembevételével a társulási tanácsba Horváth Richárd polgármestert - 3000 Hatvan, Kölcsey utca 72. 
szám alatti lakost - delegálja.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
302/2014. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás Társulási 
Tanácsába történő tag delegálásáról és a társulás elnökének megválasztásáról, a társulási megállapodás 
módosításáról és Kerekharaszt Község Önkormányzata csatlakozásáról 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 akként határoz, hogy a társulási tanácsülés soron következő ülésén a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 95. § (1) bekezdése alapján, és a társulási 
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megállapodás VI. résznek 1. pontjában meghatározottak figyelembevételével a társulási tanács elnökének 
Horváth Richárd polgármestert javasolja megválasztani.  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 
társulási tanács tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen 
határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 
 
Határid ő: soron következő társulási tanácsülés 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
303/2014. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás Társulási 
Tanácsába történő tag delegálásáról és a társulás elnökének megválasztásáról, a társulási megállapodás 
módosításáról és Kerekharaszt Község Önkormányzata csatlakozásáról 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 akként határoz, hogy a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás társulási megállapodásának 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a jelen határozat melléklete szerint tartalommal 
elfogadja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társulási tanács tagjaként Hatvan 
Város Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati 
jogát gyakorolja, és társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét aláírja. 
 
Határid ő: soron következő társulási tanácsülés 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
304/2014. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás Társulási 
Tanácsába történő tag delegálásáról és a társulás elnökének megválasztásáról, a társulási megállapodás 
módosításáról és Kerekharaszt Község Önkormányzata csatlakozásáról 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 hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társuláshoz csatlakozzon 
Kerekharaszt Község Önkormányzata. 
 
A képviselő-testület 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. 
 
Határid ő: a társulási tanács soron következő ülése 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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4. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött bérleti szerződés 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Az önkormányzat bérbe adta a szerződésben meghatározott ingatlanrészeket a Hatvani Közétkeztetési Kft-
nek. Az eredeti szerződés felülvizsgálata során megállapítottuk, hogy nincs jogosultsága a Kft-nek további 
használatba adni ezeket az ingatlanrészeket. Azonban igény merült fel arra, hogy ezeket a helyiségeket 
albérletbe adják egyes rendezvények megtartására. Ehhez szükséges azonban, hogy az eredeti szerződés 
módosításra kerüljön. Az 5.2 pontban láthatják a módosítást, amely arról szól, hogy bérleti jogát a Kft. nem 
ruházhatja át, de a bérbeadó előzetes tájékoztatását követően albérletbe adhatja a helyiségeket. Az albérlet 
nem érinti az előzetesen megkötött szerződésben lévő kötelezettségeket.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás a következő határozatot 
hozta: 
 
305/2014. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal 
kötött bérleti szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-
034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Hatvani 
Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal 2014. július 24. napján a konyhaként és étkezőként 
működő ingatlanrészek tárgyában megkötött bérleti szerződést a jelen határozat mellékletét képező okirat 
szerint módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a változásokkal egységes szerkezetbe 
foglalt bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. november 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
5. napirend 
Előterjesztés a Lesznai Anna Alapítvány székhelyhasználatról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola intézménytanácsa 
alapítványt szeretne létrehozni. Az alapítvány önálló jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet. A 
nyilvántartásba vételi eljárásba minden esetben szükséges az alapítvány székhelyének jogszerű használatára 
vonatkozó igazolás becsatolása. Tekintettel arra, hogy az intézmény az önkormányzat tulajdonában levő 
ingatlanban szeretné a székhelyét tartani, ehhez tulajdonosi hozzájárulás szükséges. Az előterjesztés erről a 
székhelyhasználatról szól. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
306/2014. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Lesznai Anna Alapítvány székhelyhasználatról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Lesznai Anna Alapítvány a 3000 
Hatvan, Ratkó József utca 10. szám alatti ingatlant ingyenesen, szívességi használat jogcímén használja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező székhelybefogadó 
nyilatkozat aláírására. 
 
Határid ő: 2014. november 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
6. napirend 
Előterjesztés a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társaság fogorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi 
vállalkozói szerződésének módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
307/2014. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a DentoGál Korlátolt Felelősségű Társaság fogorvosi ellátásra 
vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződésének módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DentoGál Kft.-vel (székhely: 2173 Kartal, Bocskay 
utca 11. cégjegyzékszám: Cg. 16-09-013465-4, adószáma: 23481916-1-13, képviseli: Dr. Gál József Miklós 
ügyvezető) az 1. számú fogorvosi körzet működtetésére megkötött szerződést közös megegyezéssel 
módosítja és a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 15. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
7. napirend 
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Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának és a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 4 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 4 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
308/2014. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási 
megállapodásának és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel 2014. 
december 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodását az alábbi változtatásokkal:  
„- II. pont: Boldog Község Önkormányzatát Laczkó Roland polgármester, Hatvan Város Önkormányzatát 
Horváth Richárd polgármester, Nagykökényes Község Önkormányzatát Besszer Andrásné polgármester 
képviseli, 
- V/2. pont 3 bekezdése: a társulási tanácsban Boldog Község Önkormányzatát Laczkó Roland polgármester, 
Hatvan Város Önkormányzatát Horváth Richárd polgármester, Heréd Község Önkormányzatát Kómár József 
polgármester, Nagykökényes Község Önkormányzatát Besszer Andrásné polgármester, Zagyvaszántó község 
Önkormányzatát Kiss László alpolgármester képviseli,  
-V/1. pont c) és i) pontjaiból kikerül a költségvetés első félévi, I-III. negyedévi végrehajtásáról szóló 
beszámoló elkészítése”, a határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek 
mindegyikének minősített többségével hozott döntése szükségeltetik. 
A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak 
aláírására.  
 
Határid ő: 2014. november 30.   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  
 
309/2014. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási 
megállapodásának és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel 2015. 
január 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és 
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Egészségügyi Társulás társulási megállapodását az alábbi változtatásokkal: 
„- II. pontból, II/1. pontból, III. pont 3. bekezdéséből, V/2. pont 3. bekezdéséből, V/3. pont 2. bekezdéséből : 
Ecséd Község Önkormányzata  és Hort Község Önkormányzata kikerül, 
- V/3. pont 3. bekezdése: Hort Község Önkormányzatának és Ecséd Község Önkormányzatának kiválását 
követően a társulási tanács határozatképes, ha ülésén legalább 5 tag jelen van”, a határozat hatálybalépéséhez 
a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többségével hozott döntése 
szükségeltetik. 
A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak 
aláírására.  
 
Határid ő: 2014. november 30.   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  
 
310/2014. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási 
megállapodásának és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
Alapító Okiratát 2015. január 1. napi hatályba lépés mellett a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás Társulási Tanácsának jóváhagyásával a jelen határozat 1 sz. mellékletét képező módosító okiratnak 
megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2 sz. 
mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határid ő: 2014. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  
 
311/2014. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási 
megállapodásának és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról 
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 a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) működési 
engedélyének módosítását kezdeményezze.  
 
Határid ő: 2014. december 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  
 
8. napirend 
Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/1997. (XI.27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
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Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az előterjesztésben szerepel a törvényben megengedett maximális adómérték, illetve az ehhez képest az 
önkormányzat által bevezetett mérték. Ehhez a témához kapcsolódik, hogy a Hulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás keretében egy nagyszabású térségi szelektív hulladékgazdálkodási pályázat van 
folyamatban. Ez a rendszer akkor lesz működőképes és fenntartható, ha a lakosságnak majdnem az egésze 
végzi a szelektív hulladékgyűjtést, valamint a hétköznapokban gyakorolja is, és a lerakókba elhelyezésre 
kerülő újra nem hasznosítható hulladék mennyisége a minimálisra csökken. Gondolkodtunk azon, hogy 
lehetne a lakosságot motiválni. Az körvonalazódott ki, hogy a kommunális adónak legyen egy 20%-os 
emelése, de aki 2015. év március 31-ig nyilatkozik, hogy a szelektív hulladékgyűjtési rendszerbe belép, az 
annyi adókedvezményt kap, hogy marad a régi adómértéke, tehát mintegy 17 %-os kedvezményben részesül. 
2015-ben ha valaki időközben nem nyilatkozik, semmiféle szankciója nem lesz. Gyakorlatilag ez az 
adóemelés, csak azokat érinti, akik nem kívánják szelektíven gyűjteni a hulladékot, vagy hanyagságból nem 
tették meg a nyilatkozatot. Egyébként az emelés a 2016. évtől lép életbe. 2016-ban viszont már nem 
nyilatkozat alapján, hanem tényadatok alapján fogjuk megadni az adókedvezményt.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A társasházaknál hogy fog ez működni? Hiszen nem biztos, hogy minden lakó nyilatkozni fog.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ezt a társasháznak a közgyűlése fogja eldönteni, hogy a társasház belép-e a rendszerbe. Bár a 
hulladékgazdálkodási rendszert ilyen mélységeiben nem ismerem. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Minden társasház kap külön kukát? 
 
Schósz Gabriella osztályvezető 
A társasháznak kell nyilatkoznia arról, hogy szelektíven kívánják-e gyűjteni a hulladékot és az ott lakóknak 
be is kell tartani azt. A megfelelő edényzetek a közös hulladékgyűjtőkben állnak majd rendelkezésre, tehát a 
lakosság nem a saját otthonába kapja majd a szükséges edényzetet.  Mindenki a saját lakásában szelektálja a 
szemetet. Az összegyűjtés menetét még én sem tudom, hiszen nagy mennyiségű lakossági hulladékról 
beszélünk. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Ha 21%-kal emelünk és 17%-kal csökkentünk, akkor az ugye emelés? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző  
A számok alapján nem. Ez hasonló az ÁFA-hoz, amikor a 27%-os ÁFA-nál a bruttóból akarok nettót 
számolni. A végösszegek tekintetében nincs emelés.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
312/2014. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/1997. 
(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
9. napirend 
Előterjesztés az építményadóról szóló 26/1995. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Építményadó mértéket legutoljára 2009-ben emelt Hatvan városa. A helyi adókról szóló törvény 
rendelkezései szerint a maximális adómérték 1852 Ft. Itt Hatvanban a legmagasabb sávban 600 Ft/m2 az 
építményadó mértéke. Vizsgáltuk a környező és hasonló nagyságrendű településeket. Másféle a 
differenciálás, másféle az övezeti besorolás, ami biztos a település adottságaiból adódik, de összességében 
elmondható, hogy általában magasabb az adó mértéke, mint Hatvanban. A helyi adótörvény valorizációs 
számítást mutat, amitől már el vagyunk maradva. Ez azért lehet veszélyes, mert a költségvetési 
bevételforrásokat reálértékben csökkenti. A jelenlegi javaslat az 10 %-os mértékű emelkedést jelent az 
építményadó tekintetében. Az összehasonlító táblázatban ez látható. Összességében többletbevételek 
tekintetében több mint 20 millió Ft-ot jelent az önkormányzatnak.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
313/2014. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az építményadóról szóló 26/1995. (X.26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 

10. napirend 
Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 
37/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella osztályvezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
314/2014. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
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. 
 
11. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella osztályvezető 
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dr. Szikszai Márta jegyző 
A rendeletmódosítás 5 %-os lakbér emelkedést jelent. Azonban az adómérték nem emelkedik a szociális 
lakás legalacsonyabb kategóriáiban, marad a 75 Ft/m2 havonta. Szeretném kiemelni, hogy megmarad az 
úgynevezett 12. havi lakbér kedvezmény. Ez azt jelenti, hogy azoknak a bérlőknek, akik határidőre befizették 
a 11. havi lakbért, az önkormányzati rendelet értelmében a 12. havi lakbért elengedjük.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
315/2014. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
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. 
 
12. napirend 
Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella osztályvezető 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
A díszsírhely a belvárosi temetőben, a szociális temetés pedig az újhatvani temetőben lenne a rendelet 
szerint. A kérdésem az lenne, hogy ha már ilyen embertelen dolgot, mint a szociális temetést bevezetünk, 
akkor miért kell ezt még el is dugni Újhatvanba? Ennek tényleg olyan íze van, mintha el akarnánk dugni.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Nincs hely a belvárosi temetőben, viszont az újhatvani temető tovább bővíthető, mivel szántóföldek vannak 
körülötte.  
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Elnök úr ki is mondta, amit én gondoltam, hogy ott már szántóföldek vannak.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Tehát lehet bővíteni. A városnak két temetője van. Az egyik korlátozott, a másik bővíthető.  
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Igen, belvárosban díszsírhely, Újhatvanban szociális temetés.  
 
Schósz Gabriella osztályvezető 
Januártól kötelező az önkormányzatnak szociális temetkezésre helyet kijelölnie. Az üzemeltető javaslatára 
került az újhatvani temetőbe a szociális temetés.  
 
Lestyán Balázs alpolgármester 
Tény, hogy az elmúlt 4 évben az újhatvani temető kissé elhanyagolt volt. Az elmúlt 4 évben elég nagy 
hangsúlyt fektettünk arra, hogy minden tekintetben legalább olyan érzést keltsen az emberekben, mint a 
belvárosi temető, és csak az elhelyezkedésében jelentsen különbséget. Sokat harcoltuk azért, ahogy jelenleg 
kinéz, és még szeretnénk változtatni, hisz az újhatvani temető nem alacsonyabb rangú.  



 

  

15 

 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
316/2014. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. 
(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
13. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum átvételéhez 
kapcsolódó döntésekről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
317/2014. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum átvételéhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 849/2014. (XI.14.) számú határozata 
melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép. A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum által ellátott 
közművelődési közfeladatok tárgyában az átadás-átvételi megállapodás aláírására, azzal, hogy a 
megállapodó felek 2014. december 31-ig vizsgálják felül a közfeladat ellátására biztosított támogatás 2014. 
november 30-ig történő felhasználását, melynek eredményeként a 2014. évi dologi és személyi előirányzatok 
fel nem használt része átadásra kerüljön átvevő részére. 
 
Határid ő: azonnal (átadás-átvételi dokumentumok aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
14. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 
felülvizsgálatáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
318/2014. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a 
nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről és az ezzel kapcsolatos 
végrehajtási feladatokra vonatkozóan 2012. január 26-án megkötött együttműködési megállapodást hatályon 
kívül helyezi. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a 
nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről és az ezzel kapcsolatos 
végrehajtási feladatokra vonatkozóan együttműködési megállapodást köt a jelen határozat mellékletében 
foglalt szöveggel. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2014. november 30. (az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
15. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
319/2014. (XI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága dr. Szikszai Márta 
jegyző előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 2015. évi belső 
ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
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15. napirend 
Egyebek 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel az Egyebek napirendi pont keretében 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


