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

augusztus 19-én a Városháza emeleti kistermében 1000órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes  
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
 dr. Kovács Éva 
 Szabó Ottó  a 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 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 bizottsági elnök-helyettes 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 elnök-helyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy vegyék fel napirendre 9. napirendi pontként a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési 
Alapítvány alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a napirendet a fenti módosításokkal elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
231/2014. (VIII.19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2014. augusztus 19-i 
ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d: 
N y í l t  ü l é s: 
 
 

1. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási 
szerződések módosításáról 
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2. Előterjesztés a Pécsinfó Reklámstúdió Betéti Társasággal megkötött bérleti szerződés 
megszüntetéséről 

 Előadó az 1-2. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 
 
3. Előterjesztés a volt tüdőgondozó épületének ingyenes tulajdonba adása iránti igényről 

 Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

4. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó döntések hatályon kívül helyezéséről 
 
5. Előterjesztés tűzijáték megtartásához kiadott tulajdonosi hozzájárulás utólagos jóváhagyásáról 
 Előadó az 4-5. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
6. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 

szóló 19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
7. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási megállapodásának 

módosításáról 
      Előadó a 6-7. napirendi pontig: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
8. Előterjesztés Hort község várossá nyilvánításának támogatásáról 

Előadó: Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 
9. Előterjesztés a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány alapító okiratának 

módosításáról 
 

Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 Előterjesztő az 1-9. napirendi pontig: Horváth Richárd alpolgármester 

 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási 
szerződések módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy módosító indítványként szavazzanak arról, hogy a 2. határozati javaslat mellékletét képező 
kegyeleti közszolgáltatási szerződés 15. pontjában a „2014. szeptember 1. napjától kezdődően 2017. 
szeptember 1. napjáig tartó határozott időtartamra kötik” szövegrész helyébe a „2014. szeptember 1. napjától 
kezdődően 2019. augusztus 31. napjáig tartó határozott időtartamra kötik” szöveg lépjen. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a módosító indítványról és annak figyelembevételével a 4 határozati javaslatról. 
Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki módosító indítványt és a 4 határozati javaslatot támogatja, igennel 
szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
232/2014. (VIII. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel 
megkötött közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztéshez az alábbi 
módosító indítványt teszi: 
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Az előterjesztés 2. határozati javaslatának mellékletét képező kegyeleti közszolgáltatási szerződés 15. 
pontjában a „2014. szeptember 1. napjától kezdődően 2017. szeptember 1. napjáig tartó határozott 
időtartamra kötik” szövegrész helyébe a „2014. szeptember 1. napjától kezdődően 2019. augusztus 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra kötik” szöveg lépjen. 
 
233/2014. (VIII. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel 
megkötött közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal vízkárvédekezési tevékenységek ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a határozat I./ számú 
mellékletében foglaltaknak megfelelően, akként hogy a szerződés időbeli hatályát 2014. szeptember 1. 
napjával 2014. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig tartó számított határozott időtartamra 
módosítja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási 
szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. augusztus 31. (okiratok aláírása)  
Felelős: Hatvan város polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestere 
 
234/2014. (VIII. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel 
megkötött közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal a kegyeleti közszolgáltatási szerződést módosítja 
és egységes szerkezetbe foglalja a határozat II./ számú mellékletében foglaltaknak megfelelően, akként hogy 
a szerződés időbeli hatályát 2014. szeptember 1. napjával 2014. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. 
napjáig tartó számított határozott időtartamra módosítja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási 
szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. augusztus 31. (okiratok aláírása)  
Felelős: Hatvan város polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestere 
 
235/2014. (VIII. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel 
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megkötött közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal az önkormányzati piacok fenntartására és 
üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a határozat 
III./ számú mellékletében foglaltaknak megfelelően, akként hogy a szerződés időbeli hatályát 2014. 
szeptember 1. napjával 2014. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig tartó számított határozott 
időtartamra módosítja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási 
szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. augusztus 31. (okiratok aláírása)  
Felelős: Hatvan város polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestere 
 
236/2014. (VIII. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel 
megkötött közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal a közterület-karbantartási tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a határozat IV./ számú 
mellékletében foglaltaknak megfelelően, akként hogy a szerződés időbeli hatályát 2014. szeptember 1. 
napjával 2014. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig tartó számított határozott időtartamra 
módosítja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási 
szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. augusztus 31. (okiratok aláírása)  
Felelős: Hatvan város polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestere 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Pécsinfó Reklámstúdió Betéti Társasággal megkötött bérleti szerződés megszüntetéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ez milyen cég? 
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Rodek Antal bizottsági tag 
A Szuperinfó, nem? 
 
Szabó Ottó a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Igen. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Miért mondja fel az önkormányzat ezt a bérleti szerződést? Mi a célja a hasznosítással? Hiszen bérleti díjat 
nyilván fizet, tehát bevétel származik. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az MNV Zrt.-től jogutódlással átvett bérlettel terhelt jelenleg is. A rendes felmondás szabályai szerint, 30 
napos felmondási idő közbeiktatásával ezt bérletet a joggyakorlás nélkül meg lehet szüntetni.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Azt értem, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos indoklás nélkül megszüntetheti a szerződést. Lehet 
mondani a bérlőnek, hogy nem indokoljuk a felmondást. De nekünk a döntéshez csak kellene valami 
indoklás. Azért felmondani, mert csak.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Gondolom a FIDESZ-nek van valamilyen egyéb célja az épülettel.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
237/2014. (VIII. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága, mint a 3000 Hatvan, 
Pázsit utca 39. szám alatti ingatlan 662/1000-ed tulajdoni illetőségének tulajdonosa felhatalmazza Horváth 
Richárdot, Hatvan Város polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármesterét, hogy a 3000 Hatvan, Pázsit utca 
39. szám alatti ingatlan, mint bérlemény vonatkozásában a Pécsinfo Reklámstudió Betéti Társasággal 
fennálló határozatlan idejű bérleti szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 1954. évi IV. törvény 431.§ 
(1) bekezdése alapján rendes felmondással szüntesse meg, az ehhez szükséges és ezzel kapcsolatos 
jognyilatkozatokat tegye meg és okiratokat írja alá.  
 
Határid ő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestere 
 
3. napirend 
Előterjesztés a volt tüdőgondozó épületének ingyenes tulajdonba adása iránti igényről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Amikor felmerült, hogy ez az épület kiürül, akkor a testületi ülésen jeleztem, hogy milyen jó lenne az 
önkormányzatnak. Akkor a polgármester úr mondta, hogy mivel az épületben röntgengép üzemelt, magas 
lehet a sugárzás, amit én el is fogadtam. Ha most szintén gyerekkel tervezünk az épületbe, akkor be kellene 
vizsgáltatni az épületet, mielőtt a Damjanich János Szakközépiskola használatba veszi. Kérem, hogy a 
gyerekek érdekében tegye ezt meg az önkormányzat.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Jegyző asszony, meg volt már vizsgálva? 



 

  

6 

 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem a mi tulajdonuk még, most kérjük az ingyenes tulajdonba vételt.  
 
Papp István bizottsági tag 
Ha már a miénk lesz, mindenképpen meg fogjuk csináltatni a vizsgálatot. 
 
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: 
 
238/2014. (VIII. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a volt tüdőgondozó épületének ingyenes tulajdonba adása 
iránti igényről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként dönt, hogy igényli a hatvani 5310 hrsz. alatt 
felvett, a Magyar Állam kizárólagos tulajdonában levő ingatlan Hatvan Város Önkormányzata részére 
történő ingyenes tulajdonba adását a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 4. és 15. pontjában meghatározott közfeladatok 
(egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; valamint sport, ifjúsági 
ügyek) ellátása céljából. 
A Képviselő-testület a tulajdonba adás érdekében felmerülő valamennyi költséget vállalja, melyre 50.000 Ft 
keretösszeget biztosít.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesteri jogkörében eljáró alpolgármesterét, hogy az 
ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről szóló okiratot aláírja és azt utólagos jóváhagyás céljából terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
 
Határid ő: 2014. augusztus 22.  
Felelős: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 
 
4. napirend 
Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó döntések hatályon kívül helyezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
239/2014. (VIII. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó döntések 
hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a Monitoring Távfelügyelet Kft.-
vel megkötött távfelügyeleti megbízási szerződés és karbantartási szerződés módosítására vonatkozó 
587/2014. (VI. 26.) számú határozatát.  

 Határid ő: 2014. augusztus 31. (szerződések módosítására) 
 Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
5. napirend 
Előterjesztés tűzijáték megtartásához kiadott tulajdonosi hozzájárulás utólagos jóváhagyásáról 
   
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az Absolut Pyro Kft. kérte a hozzájárulást. Ki a rendezvényszervező, ki fizeti?  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A tűzijátékot megrendeli a rendezvény szervezője. A kulturális rendezvényeket a Grassalkovich Művelődési 
Ház szervezi. Az egyéb programokat rendezvény keretében a Média-Hatvan Kft. a fennálló közszolgáltatási 
szerződés alapján. A tűzijáték megtartásához speciális engedélyek kellenek. Mi csak megrendeltük a cégtől, 
de a tűzijátékért ő felel. Ezért neki kell kérni a tűzijátékhoz hozzájárulást az önkormányzattól, mint a 
Népkert tulajdonosától. 
 
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: 
 
240/2014. (VIII. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta tűzijáték megtartásához kiadott tulajdonosi hozzájárulás 
utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az Absolut Pyro Tűzijáték 
Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Bagoly u. 5.) kérelmező részére a 
2014. augusztus 20-án 20.00 és 22.30 óra között (rendezvényhez igazodva) Hatvan, Népkertben tűzijáték 
megtartásához kiadott tulajdonosi hozzájárulást. 
 
Határid ő: 2014. augusztus 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
6. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A rendeletben határozatlan idejű bérbeadás nem volt. Jelen esetben a határozatlan idő miért kell? Mi az 
igazolás módja? Ha valaki szorult helyzetben van, akkor jelenleg is van mód rajta segíteni a rendeletünk 
alapján. Konkrét személy kapcsán került elő ez a téma? Ha igen, ki ő? Vagy valakinek eszébe jutott, hogy 
van-e még Hatvanban valaki vagy majd keresünk? Ez pozitív diszkrimináció. Rengeteg a rászoruló 
egyébként is Hatvanban. Ha valaki pedig tényleg rászoruló, akkor a jelenlegi lakásrendeletünk módot ad 
segíteni.  
 
Papp István bizottsági tag  
Az igazolást mindig a Belügyminisztérium adja ki. Az én apósom is volt 3 évig Recsken. Jelenleg nem róla 
van szó, mert ő már 6 éve meghalt. A Belügyminisztérium adott ki egy igazolást, hogy Recsken, mint 
internált vett részt a kitelepítésen. Nem volt szabad erről beszélniük, nem számították be nekik ezeket az 
éveket. Vannak olyan emberek Hatvanban tudomásom szerint, akik kint voltak és különböző betegségeket 
szedtek össze. A lakásrendeletben lehetne szabályozni, hogy ilyen ember is részesülhessen segítségben. A 
többi kritériumnak nem biztos, hogy megfelel, de ebből a szempontból kaphasson. 4 éve húzódik ez a téma, 
tehát nem egy hirtelen ötlet ez a módosítás. Nekünk kötelességünk segíteni pártállástól függetlenül. 
Lehetőség szerint adunk lakást, akinek tudunk. Viszont ott az ellenpélda a fecskelakásoknál, akik visszaélnek 
a helyzettel, hiszen sokan nem fizetnek rendesen. Lehetne kérni a köztársasági elnöktől is, mert ő saját 
hatáskörében rendelhet ki lakást bármelyik településen. Itt most nem recskiekről van szó. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Például Farkas Kálmánné volt polgármester asszony. 
 
Papp István bizottsági tag  
Tudok róla. Itt most nem recskiekről van szó. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Elfogadom az érvelést. Bárkiről legyen is szó, mélyen felháborít, ami azokban az időszakokban történt.   
 
Egyéb 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: 
 
241/2014. (VIII. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester 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. 
 
7. napirend 
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási megállapodásának 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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242/2014. (VIII. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási 
megállapodásának 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. 
július 16. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a Szociális, Gyermekjóléti 
és Egészségügyi Társulás Társulási megállapodását. 
A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város alpolgármesterét annak 
aláírására. 
 
Határid ő: 2014. augusztus 31. 
Felelős: Horváth Richárd a polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester 
 
8. napirend 
Előterjesztés Hort község várossá nyilvánításának támogatásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési 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: 
 
243/2014. (VIII. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hort község várossá nyilvánításának támogatásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Hort községnek a városi cím elnyerésére 
vonatkozó pályázatát. 
 
Határid ő: 2014. augusztus 22. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány alapító okiratának 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
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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: 
 
244/2014. (VIII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány 
alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési 
Alapítvány alapító tagja az alapítvány okiratának a határozat mellékletét képező módosítását és egységes 
szerkezetbe foglalását elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. augusztus 22. 
Felelős: Horváth Richárd polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármester a Jegyzői iroda útján 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Egyebekben van-e valakinek hozzászólása? 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Köszönöm a felszólalás lehetőségét. Júliusban és augusztusban közigazgatási szünet van. Amikor az idei 
munkatervet tárgyaltuk én jeleztem, hogy nem lesz jó, ha két hónapig nincs testületi ülés. Így is lett, hiszen 
volt rendkívüli ülés az igazgatási szünet alatt. Sajnos az előző rendkívüli ülésen a magam részéről nem 
tudtam részt venni. Nyaraltam. Sajnáltam egyébként, hogy nem tudtam itt lenni. Ugyanakkor mélységesen 
fel vagyok háborodva. A közpénzből finanszírozott médiában az én 4 éves munkásságomról egy árva szó 
sem esett a 4 év alatt. Mintha jelen sem lettem volna, mint ellenzéki képviselő, mintha a világon semmit nem 
követtem volna el a 4 év alatt. Ez mélyen felháborított engem, de ezen még túl is tettem volna magam. De 
azt láttam az interneten, hogy lefényképezték az üres székemet az igazgatási szünetben összehívott 
rendkívüli ülésen és a kép alá írták, hogy az ellenzék székei üresen maradtak. Ez a mi időnkben úgy volt, 
hogy ha rendkívüli ülés volt, akkor elnézést kértünk a képviselőktől, mert nem tudtak a jogukkal élni és nem 
tudtak eljönni a rendkívüli ülésre. Ugyanis jogom van részt venni az üléseken nekem is. Nem tudtam élni a 
jogokkal különböző okok miatt és ezt még ki is írják az internetre, hogy én szégyelljem magam, mert nem 
tudtam eljönni. Ezt teljes mértékig kikérem magamnak. A megrendelő pedig mélységesen szégyellje magát. 
A másik, amit szerettem volna mondani, hogy tegnap megkaptam a Hatvani Hírlapot és olvastam benne pár 
képviselő munkásságáról. Szeretném megkérdezni, hogy ugye az ellenzéki képviselők is kapnak helyet majd 
ebben a közpénzből finanszírozott újságban a 4 éves ciklus lejárta kapcsán? Oroszlán Lajosné valahogy 
mindig kimarad. Én nem háborogtam eddig, de lejár a ciklus és be szeretnék számolni róla. Nem szép, nem 
tisztességes a közpénzből finanszírozott újságból kihagyni az ellenzéket. Legalább akkor keltsük a tisztesség, 
a korrektség látszatát. Ennyit szerettem volna, köszönöm szépen. 
 
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 
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