
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának  

2015. március 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 
 Rodek Antal bizottsági tag 
  Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
  
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
 Lestyán Balázs alpolgármester 
 Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok 
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Rékasi Éva osztályvezető 
 Schósz Gabriella osztályvezető 
 dr. Veres András ügyvéd 
 Horváth Gábor tűzoltó alezredes, Hatvani Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka 

Semperger Katalin  Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetője 
 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: 
 
69/2015. (III.24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. márciusi 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. Beszámoló Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről 
  

2. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött önkormányzati 
tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetéséről szóló 
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közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 

3. Előterjesztés Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról  

 Előadó az 2-3. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 
 

4. Előterjesztés Hatvan város épített környezetének alakításáról és védelméről szóló együttműködési 
megállapodás megújításáról 

 Előadó: Philipp Frigyes főépítész 
 

5. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
6. Előterjesztés közterületek elnevezéséről 

 
7. Előterjesztés az új vasúti híd elnevezésének kezdeményezéséről 

 
8. Előterjesztés Dr. Medgyesi János egyéni vállalkozó iskolaorvossal megkötött iskola-egészségügyi 

ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról 
 Előadó az 5 -8. napirendi pontig: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
9. Előterjesztés vagyonkezelési szerződést módosító okirat utólagos jóváhagyásáról 
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
10. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. közötti időszakra 

vonatkozó gazdasági programjáról 
 

11. Előterjesztés piac tervezéssel kapcsolatos döntésekről 
 

12. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos 
tulajdonosi döntésekről 

 
13. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról 
 Előadó a 10-13. napirendi pontig: Schósz Gabriella osztályvezető 
 
14. Előterjesztés a szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodásokról 

Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

15. Előterjesztés a foglalkozás-egészségügyi szerződés módosításáról és egységes szerkezetbe 
foglalásáról 

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

módosításáról 
 

17. Előterjesztés a DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 
együttműködési megállapodásról 
Előadó a 15-17. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Előterjesztő az 1-17. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 

18. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről 
 

Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 

 
19. Egyebek 
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1. napirend 
Beszámoló Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Azt tapasztalhatjuk, hogy nagyon jól végzik a dolgukat, ezért szeretném megdicsérni a tűzoltóságot. Mindent 
megtesznek a lakosság érdekében.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérés érkezett hozzám Beregszász testvérvárosunk tűzoltó parancsnokától, illetve a polgármester úrtól, 
mivel nagyon hiányos az eszközállományuk, ezért bármilyen Magyarországon már nem használt eszközt 
elfogadnának.  
 
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: 
 
70/2015. (III. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló 
beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének részeként működő Hatvani Hivatásos Tűzoltóság által 
benyújtott, Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. március 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött önkormányzati 
tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetéséről szóló 
közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
71/2015. (III. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel 
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megkötött önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetéséről 
szóló közszolgáltatási 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 Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Kft. (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal az önkormányzati tulajdonban álló lakások és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és 
egységes szerkezetbe foglalja a határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. 
A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét 
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. március 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
3. napirend 
Előterjesztés Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának 
módosításáról  
 
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: 
 
72/2015. (III. 24.) 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 (székhelye: 3300 Eger, Dobó tér 2., továbbiakban: Társulás) – tagönkormányzat képviselő-testülete, 
a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodását és mellékleteit az 
időközben bekövetkezett jogszabályváltozásra (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény), valamint egyes tagönkormányzatok indítványára 
figyelemmel a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja, valamint elfogadja a Társulási 
Megállapodásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét. A képviselő-testület felkéri a 
polgármestert, hogy e határozat kivonatának megküldésével a képviselő-testület döntéséről értesítse a 
Társulási Tanács Elnökét. 
 
Határid ő: 2015. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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4. napirend 
Előterjesztés Hatvan város épített környezetének alakításáról és védelméről szóló együttműködési 
megállapodás megújításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Philipp Frigyes főépítész 
 
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: 
 
73/2015. (III. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város épített környezetének alakításáról és védelméről 
szóló együttműködési megállapodás megújításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Szent István 

Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karával jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. A 
Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás 
aláírására. 

 
Határid ő: 2015. március 26. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
2. A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karával 2013. szeptember 27-én kötött 

együttműködési megállapodás jelen együttműködési megállapodás aláírásával hatályát veszti. 
 

Határid ő: 2015. március 26. (megállapodás aláírásával) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
5. napirend 
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Módosító indítványt nyújtok be a rendelettervezet 3. számú mellékletében történt elírás javítására. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Rövid tájékoztatást szeretnék kapni arról, hogy mi indokolta a változtatást, a szigorítást.  
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Minden évben április elsejéig kell elfogadni a térítési díjakról szóló rendeletet. A rendelet mellékletében 
szerepel, hogy mi alapozza meg a térítési díjak emelését. Az intézményvezető asszony dolgozta ki a 
képviselő-testület részére. A személyi térítési díj nem változik, viszont az intézményi térítési díj igen.  
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a módosító indítványról 
és annak figyelembevételével a rendelettervezetről szavazzanak. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
74/2015. (III. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet 3. számú melléklete helyébe jelen módosító indítvány 
melléklete lép: 
3. melléklet a ……/2015. (….........) önkormányzati rendelethez. 
 
„7. melléklet a 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez. 
 

Támogató szolgálat személyi térítési díja rászorultság esetén * 
 

 

A B C D E F G H I 

1 
Jövedelem 

összege 

Jövedele
m-mel 
nem 

rendelke
ző 

28.500 
Ft alatt 

28.501-
37.050 

37.051-
45.600 

45.601-
54.150 

54.151-
62.700 

62.701-
71.250 

71.251- 
felett 

2 
Személyi 
segítés 
óradíja 

170 240 310 380 450 520 

Km díj  

 
Térítésmentes  

60 90 120 

 
2. A szociálisan nem rászorult igénybe vevők a javasolt személyi térítési díj megfizetésével vehetik igénybe a 
szolgáltatást: 
2.1. Személyi szállítás számított önköltsége: 390 Ft/km, javasolt személyi térítési díja: 350 Ft/km. 
2.2. Személyi segítés számított önköltsége: 940 Ft/óra, javasolt személyi térítési díj: 1.120 Ft/óra.” 
 
* Rászorultság fogalma alatt a vakok személyi járadékában, fogyatékossági támogatásban, emelt összegű 
családi pótlékban részesülő rászorulókat kell tekintetni. 
 
75/2015. (III. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
6. napirend 
Előterjesztés közterületek elnevezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
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Rodek Antal bizottsági tag 
Helyileg pontosan hol találhatóak? 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
A Hort felőli körforgalomtól a Csányi úti körforgalomig tartó út jobb oldalán található. Régen zártkertnek 
nevezték ezeket az ingatlanokat. Az egyik kérelmező ezen az ingatlanrészen lakik. Maga az út állami 
tulajdon, két helyrajzi számból tevődik össze, ezt érinti az egyik elnevezés. A másik pedig Hort irányába a 
baloldali földúton található. A dűlő neveket szerettük volna a jellege miatt megtartani.  
 
Egyéb 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
76/2015. (III. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületek elnevezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 1-jétől a hatvani 041/1. hrsz.-ú országos 
közutat, és ennek természetes folytatásaként a hatvani 10194/2. hrsz.-ú országos közutat Gyepre járó kertsor 
névvel látja el. 
 
Határid ő: 2015. április 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
77/2015. (III. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületek elnevezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 1-jétől a hatvani 11140/4. hrsz.-ú közutat 
Dézsmaszék kertsor névvel látja el. 
 
Határid ő: 2015. április 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
7. napirend 
Előterjesztés az új vasúti híd elnevezésének kezdeményezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Meszlényi Zoltán Lajos püspökről és vértanúról lenne elnevezve az új vasúti híd. 
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Basa Zoltán bizottsági tag 
A bizottságnak, amely a javaslatot tette, van-e hatvani tagja, illetve ki tette a javaslatot? A hatvani lakosok 
meg lettek-e kérdezve, tájékoztatva az elnevezésről?  
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Visszatérnék az előző témához. A közterület elnevezés képviselő-testületi hatáskör. A rendeletünk alapján 
hirdetmény formájában közzé lett téve. Az érintett ingatlan tulajdonosok, illetve a közútkezelő véleményét 
kikértük. A másik esetben, mivel országos közlekedési hídról van szó a Földrajzinév-bizottság rendelkezik 
hatáskörrel, ahol a miniszter tehet javaslatot. Az önkormányzat részéről, főépítész úrtól, államtitkár úrtól 
szintén érkezett javaslat és ezt foglaltuk össze az előterjesztésben. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Tehát főépítész úr, államtitkár úr és még valaki az önkormányzat részéről. Személyekre voltam kíváncsi.  
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Nem volt közvélemény kutatás. Hirdetmény formájában tettük közzé. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Én személy szerint kezdeményeztem, hogy Meszlényi Zoltánról nevezzenek el akár utcát, akár teret. Ezek 
szerint hidunk lesz az ő nevével.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 1 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
78/2015. (III. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az új vasúti híd elnevezésének kezdeményezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MÁV 80. és 81. számú fővonala felett, a 3. számú 
főúton épülő vasúti híd elnevezésére – országos jelentőségű közlekedési és hírközlési névként - a 
„Meszlényi-híd” nevet javasolja, emléket állítva ezzel a Hatvanban született és boldoggá avatott Meszlényi 
Zoltán Lajos püspöknek és vértanúnak. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés j) 
pontja alapján kezdeményezi a Földrajzinév-bizottság hatáskörébe tartozó nevek megállapítására javaslattevő 
jogkörrel rendelkező nemzeti fejlesztési miniszter intézkedését, hogy tegyen javaslatot a Hatvan városban 
megépülő vasúti híd nevének megállapítására a „Meszlényi-híd” elnevezéssel. 
 
Határid ő: 2015. március 31. (a javaslat felterjesztésével kapcsolatos intézkedés megtételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
8. napirend 
Előterjesztés Dr. Medgyesi János egyéni vállalkozó iskolaorvossal megkötött iskola-egészségügyi 
ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
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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: 
 
79/2015. (III. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Dr. Medgyesi János egyéni vállalkozó iskolaorvossal megkötött 
iskola-egészségügyi ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Medgyesi János egyéni vállalkozó iskolaorvossal az 
iskolaorvosi feladat ellátására megkötött, többször módosított és kiegészített szerződést közös megegyezéssel 
módosítja a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint.  

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 

Határid ő: 2015. április 15. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
9. napirend 
Előterjesztés vagyonkezelési szerződést módosító okirat utólagos jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd 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 nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
80/2015. (III. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a vagyonkezelési szerződést módosító okirat utólagos 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában levő hatvani 
2602 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8/b. sz. alatt található kivett középiskola 
megnevezésű, 3580 m2 nagyságú ingatlannak a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1055 
Budapest, Szalay u. 10-14.; adóazonosíó száma: 15799658-2-41; statisztikai számjele: 15799658-8412-312-
01) részére történő vagyonkezelésbe adására vonatkozó vagyonkezelési szerződést módosító okiratot a jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal utólagosan jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2015. március 26. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 



 

  

10 

 
10. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-2019. közötti időszakra 
vonatkozó gazdasági programjáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella 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 nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatokat hozta: 
 
81/2015. (III. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015-
2019. közötti időszakra vonatkozó gazdasági programjáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Hatvan Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete 2015-2019. évekre vonatkozó Gazdasági Programját elfogadja. 
 
11. napirend 
Előterjesztés piac tervezéssel kapcsolatos döntésekről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella osztályvezető 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
82/2015. (III. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a piac tervezéssel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 27-i hatállyal közös megegyezéssel 
megszünteti a 492/2014. (V. 29.) számú határozata alapján 2014. augusztus 25-én aláírt az óhatvani piac 
tanulmányterv 1. üteme szerinti tömbbelső önkormányzati tulajdonú telkeire vonatkozó építési és bontási 
engedélyezési tervezési szerződést. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 492/2014. (V. 29.) számú határozata alapján az Építész 
Stúdió Kft.-vel (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 71.) új szerződést kíván kötni az óhatvani piac 
tanulmányterv 1. üteme szerinti tömbbelső önkormányzati tulajdonú telkeire vonatkozó építési és bontási 
engedélyezési terveinek az elkészítésére a határozat melléklete szerinti szerződés tervezet szerint. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tervezési szerződést megszüntető 
szerződés, valamint az új szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. április 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
83/2015. (III. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a piac tervezéssel kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. március 27-i hatállyal közös megegyezéssel 
megszünteti a 493/2014. (V. 29.) számú határozata alapján 2014. szeptember 5-én aláírt az óhatvani piac 
közmű engedélyezési tervekre vonatkozó tervezési szerződést.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 493/2014. (V. 29.) számú határozata 
alapján az Építész Stúdió Kft.-vel (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 71.) új szerződést kíván kötni az 
óhatvani piac közmű engedélyezési terveinek elkészítésére a határozat melléklete szerinti szerződés tervezet 
szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a tervezési szerződést megszüntető 
szerződés, valamint az új szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. április 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
12. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos 
tulajdonosi döntésekről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella osztályvezető 
 
Basa Zoltán bizottság tag 
Részletesebben megismerném az indokokat, hogy miért történt, ami történt. 
 
Schósz Gabriella osztályvezető 
Az előterjesztésben olvasható, hogy a tavalyi évben a képviselő-testület hozott egy döntést, miszerint Dán 
Gyulával meghosszabbítja az önkormányzat a teniszpályára vonatkozó bérleti szerződést. Azonban ő olyan 
módosításokat szeretett volna a szerződésben, amik az önkormányzati érdekekkel ellentétesek, ezért a 
korábbi döntését a testület vissza is vonta. A szerződés tehát nem került aláírásra. Egyeztetések után a 
végeredmény az lett, hogy határozatlan idejűvé alakult át a szerződés. Jelen pillanatban Dán Gyula úrnak az 
ott létesített épületeire nincsen építési engedélye. Mivel engedély nélkül építkezett, javasoljuk, hogy a 
szerződés kerüljön felmondásra.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Szavazhatunk egyben a 4 határozati javaslatról?  
 
Schósz Gabriella osztályvezető 
Az 1. határozati javaslat arról szól, hogy a képviselő-testület elfogadja a szerződés határozatlan idejűvé 
válását. A 2. határozati javaslatban egyéves felmondási idő közbeiktatásával mondja fel a szerződést a 
testület. A 3. határozati javaslatban a korábbi 50 %-os bérleti díj kedvezményt az önkormányzat megszünteti. 
A 4. határozati javaslat arról szól, hogy az önkormányzat az elszámolás során ne tartson igényt az engedély 
nélkül létesített építményekre.   
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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: 
 
84/2015. (III. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 helyrajzi számú 
ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, a szerződés megkötésekor érvényes szabályok szerint, a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 431. § (2) bekezdése alapján elfogadja, hogy a 
teniszpályák és hozzá tartozó kiszolgáló és szociális helyiségek létesítése és üzletszerű működtetése céljára 
2004. március 18-án Hatvan Város Önkormányzata és Dán Gyula egyéni vállalkozó között a hatvani 3825/3 
hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó határozott időre kötött bérlet határozatlan időtartamúvá alakult át.  
 
Határid ő: 2015. április 30. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
85/2015. (III. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 helyrajzi számú 
ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdése 
alapján felmondással 2015. április 30-án, 1 év felmondási idő közbeiktatásával 2016. május 1-jére felmondja 
a hatvani 3825/3 hrsz.-ú, közterület megnevezésű ingatlan (természetben a Dembinszky és a Klapka utca 
sarkán található terület) határozatlan idejű bérleti szerződését Dán Gyula 3200 Gyöngyös Fő tér 2. szám 
alatti egyéni vállalkozóval, melyet a felek teniszpályák és hozzá tartozó kiszolgáló, valamint szociális 
helyiségek létesítésére és üzletszerű működtetése céljára kötöttek.  
 
Határid ő: 2015. április 30. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
86/2015. (III. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 helyrajzi számú 
ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 30-i hatállyal hatályon kívül helyezi az 
595/2012. (VIII. 30.) számú határozatát, melyben a képviselő-testület a teniszcentrumra vonatkozó, a bérleti 
szerződésben megállapított bérleti díjat 2011. szeptember 1-jei hatállyal 50 %-kal mérsékli. A képviselő-
testület 2015. május 1-jei hatállyal a hatvani 3825/3 hrsz.-ú ingatlan bérleti díját havi bruttó 80.000,- Ft-ban 
állapítja meg. 
 
Határid ő: 2015. április 30. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
87/2015. (III. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 helyrajzi számú 
ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 3825/3 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó, a 
teniszpályák és hozzá tartozó kiszolgáló és szociális helyiségek létesítése és üzletszerű működtetése céljára 
kötött bérleti szerződés 14. pontja alapján úgy dönt, hogy az ingatlanon létesített, a bérlő tulajdonát képező 
beruházásokat Hatvan Város Önkormányzata nem vásárolja meg. 
 
Határid ő: 2015. április 30. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
13. napirend 
Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella 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: 
 
88/2015. (III. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések 
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 
kezdeményezze a Monitoring-Távfelügyelet Kft.-vel megkötött távfelügyeleti és karbantartási szerződés 
módosítását oly módon, hogy az alábbi változások átvezetésre és a szerződések új, a Kft.-vel egyeztetett 
formában egységes szerkezetbe foglalásra kerüljenek: 
 
o a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.), 
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o a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény tagintézménye (3000 Hatvan, Kossuth tér 
12. és 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), 

o a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.)  
o a Hatvani 5. Számú Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság út 13.)  
 

 2015. április 1-jétől nem szerepel az önkormányzati távfelügyeleti és karbantartási szerződésekbe foglalt 
távfelügyelt intézmények között, Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert a jelen határozat szerinti módosításoknak megfelelő egységes szerkezetbe foglalt 
távfelügyeleti és karbantartási szerződés aláírására.  

 
Határid ő: 2015. április 10. (szerződések módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
14. napirend 
Előterjesztés a szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodásokról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Basa Zoltán bizottság tag 
Miért éppen a Coop üzlet lett kiválasztva? Volt-e más irányú megkeresés, tárgyalás? Tudom, hogy a Coop 
van a legközelebb a régi üzlethez, de volt-e más ok, előny ezen kívül?  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Elsősorban a nagyobb üzletek azok, akik 1 hónapig meg tudják finanszírozni a szociális vásárlási 
kedvezményt. 30 napos elszámolási időszak van. Például a CBA üzletekben ez 600-800.000. Ft., erre egy 
kisvállalkozás képtelen. A Coop nagyon rugalmasnak mutatkozott, a megállapodási javaslatot módosítás 
nélkül elfogadta. Ez az üzlet van a legközelebb, jól megközelíthető. Nagy bolt révén tud olyan akciókat 
biztosítani, amelyeket a CBA is nyújtott az alapvető élelmiszerekből.   
 
Basa Zoltán bizottság tag 
A CBA-n és a Coop-n kívül lett-e más üzlet megkeresve ez ügyben? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem lett. 
 
Kondek Zsolt környezetvédelmi tanácsnok 
Nagyon nincs is más üzlet Újhatvanban, akivel le lehetne szerződni. A két bolton kívül az összes többi 
kisbolt, akik nem tudják ezt megfinanszírozni.   
 
Egyéb 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 nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatokat hozta: 
 
89/2015. (III. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló 
megállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan-TISZK Szakképzés Szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Kft.-vel (3000 Hatvan Vécsey u. 2.) 2012. március 30-án, szociális vásárlási 
kedvezmény nyújtása tárgyában megkötött együttműködési megállapodást 2015. április 30. napjával a 
határozat mellékletét képező megszüntető okirat szerint közös megegyezéssel megszünteti. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást 
megszüntető okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2015. április 15. (megszüntető okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
90/2015. (III. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló 
megállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a COOP Star Kereskedelmi Zrt.-vel (5100 Jászberény, 
Ady E. út 22.) szociális vásárlási kedvezmény nyújtására a határozat mellékletét képező okirat szerinti 
tartalommal megállapodást köt. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2015. április 15. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
15. napirend 
Előterjesztés a foglalkozás-egészségügyi szerződés módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
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: 
 
91/2015. (III. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a foglalkozás-egészségügyi szerződés módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata, mint megbízó és Albert 
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (jelenleg: Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet), mint megbízott között 2011. július 25. napján megkötött, 2011. augusztus 1. napjától 
kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra szóló megbízási szerződést a jelen határozat mellékletében 
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foglaltak szerint módosítja és egységes szerkezetbe foglalja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen 
határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalat megbízási szerződés aláírásra. 
 
A pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletébe az egyéb 
szakfeladatok soron betervezésre került. 
 
Határid ő: 2015. április 15. (okirat aláírására) 
Felelős: Horváth Richárd polgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
16. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött bérleti szerződés 
módosításáról 
 
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: 
 
92/2015. (III. 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 akként 
határoz, hogy Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal 2014. július 24. napján konyhaként 
és étkezőként működő ingatlanrészek tárgyában megkötött bérleti szerződés jelen határozat mellékletében 
foglaltak szerint egységes szerkezetben módosítja, és felhatalmazza Hatvan Város polgármesterét a 
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. március 31. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
17. napirend 
Előterjesztés a DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 
együttműködési megállapodásról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Szintén az a kérdésem, hogy a DIGI mellett volt-e más cég, aki szóba került?  
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Tudomásom szerint a DIGI Kft.-n kívül más cég nem került szóba, de egyedül ő vállalta ezekkel a 
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feltételekkel a rendszer kiépítését, ami egyébként költséges rendszer. Először felmérik a területet a munka 
megkezdése előtt, aminek a DIGI Kft. viseli a költségét. Ez egy előnyös szerződés, cserébe mindössze 
reklámot kér.  
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Egyébként nagyon örülök ennek a lehetőségnek, csupán furcsállom, hogy mindig csak egy cég kerül 
számításba.  
 
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: 
 
93/2015. (III. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a DIGI Távközlési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 
Társasággal kötendő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a DIGI Távközlési és 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (cg.száma: 01-09-667975, adószáma: 12175136-2-44) a 
Hatvan Város Önkormányzata által a város területén üzemeltetendő ingyenes WIFI HOTSPOT technikai 
segítésére a jelen határozat mellékletét képező szerződésben foglaltak szerint. 
 
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen 
határozat mellékletét képező együttműködési megállapodás aláírásra. 
 
Határid ő: 2015. március 31. (együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Horváth Richárd polgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
18. napirend 
Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről 
 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
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: 
 
94/2015. (III. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága dr. Szikszai Márta 
jegyző előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
18. napirend 
Egyebek 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel az Egyebek napirendi pontban 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 

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


