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

2015. április 14-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:  
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

Nagy Ferenc a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezetője 
Ványi Lászlóné a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,    

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és 
Speciális Szakiskola igazgatója   

 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: 
 
95/2015. (IV.14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. április 14-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 Kft.-vel megkötött önkormányzati 
tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetéséről szóló 
közszolgáltatási szerződés módosításáról 
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2. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 
 
3. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. között támogatási 

megállapodás megkötéséről 
Előadó az 1-3. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 

 
4. Előterjesztés a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola szakmai alapdokumentumának 
módosításáról 

 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő az 1-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-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: 
 
96/2015. (IV. 14.) 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 Kft.-vel 
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 
 
1.  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. 

 
2.    Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási 

szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2015. április 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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2. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR kommunikációs 
tevékenységek ellátására megkötött 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 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
97/2015. (IV. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal 
műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó közszolgáltatási 
szerződést módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a határozat mellékletében foglaltaknak 
megfelelően. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási 
szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2015. április 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
3. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. között támogatási 
megállapodás megkötéséről 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
98/2015. (IV. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Gazdasági 
Szolgáltató Kft. között támogatási megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve 2015. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2015. december 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra támogatási megállapodást köt a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal, melynek 
keretében 2015. évre vonatkozóan 25.560.000,- Ft, azaz Huszonötmillió-ötszázhatvanezer forint összegű 
támogatást biztosít az önkormányzat elfogadott költségvetésben foglaltak szerint. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező támogatási 

megállapodás szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
3. A szükséges pénzügyi forrás a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 

önkormányzati rendelet 3. mellékletében a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. alcímen belül a működési 
célra átadott pénzeszköz költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
Határid ő: 2015. április 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola szakmai alapdokumentumának 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: 
 
99/2015. (IV. 14.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola szakmai alapdokumentumának 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, 
Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Speciális Szakiskola (székhely: 3000 
Hatvan, Ratkó József utca 10.) szakmai alapdokumentumának módosításával az intézmény elnevezésének 
tekintetében, melynek értelmében a javasolt új név Hatvani Lesznai Anna Óvoda, Általános Iskola, Speciális 
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai  
Módszertani Intézmény. 
 
Határid ő: 2015. április 15. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a meghívottaknak az 
ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság nyílt ülését befejezettnek nyilvánította.  
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


