
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. január 

29-én a Városháza emeleti kistermében 800órai 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:  
 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 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 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
29/2015. (I.29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. január 29-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 Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

 
1. napirend 
Előterjesztés Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Hatvan Város Önkormányzata tagja a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásnak. Közben 
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megalakult egy másik hulladékgazdálkodási társulás, melynek Hatvan szintén tagja. Nem célszerű, ha az 
önkormányzat a társulásból kilépne, mert kártérítésre lehetne kötelezni. A Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás nem tudta azt a feltételt biztosítani Hatvan számára, hogy az eredetileg 
meghatározott helyre legyen a hulladék szállítva. Hatvan esetében ez többletköltséggel járt volna. Célszerű a 
megállapodás oly módon történő módosítása, hogy Hatvanra és a csatlakozó településekre csak a 
rekultivációra vonatkozóan maradnak meg a kötelezettségek.   
 
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 
határozatokat hozta: 
 
30/2015. (I. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 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 Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás tagja a társulás Társulási Megállapodásának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét 
jelen határozat melléklete szerint tartalommal elfogadja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy Heves 
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 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: Horváth Richárd polgármester 
 
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 ülését befejezettnek nyilvánította.  
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


