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

2016. június 21-én a Városháza kistermében 1515órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnök-helyettes 
 Basa Zoltán bizottsági tag  
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  
 dr. Veres  András előkészítésben közreműködő 
 Lisztik Lászlóné Hatvani Szociális Szövetkezet elnöke 
 Gyuricza Zoltán  

 Soós Péter Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, 
az 5 bizottsági tagból 4 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 Kovács Gábor Istvánné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
108/2016. (VI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2016. június 
21-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: 
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1. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet közgyűlésen meghozandó határozatokról 
 
2. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött albérleti szerződés módosításáról 

és egységes szerkezetbe foglalásáról  
 

3. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő 
albérleti szerződésről 

 
4. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság telephelyének 

létesítéséről és az alapító okirat módosításáról 
 

 Előadó az 1-4. napirendi pontnál: dr. Veres András 
 

5. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
6. Előterjesztés Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 
 Előadó az 5-6. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 
 

7. Előterjesztés Alsókörtvélyessel – Nižný Hrušov – való testvértelepülési kapcsolat 
kialakításáról 
 

Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
Előterjesztő az 1-7. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet közgyűlésen meghozandó határozatokról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
A zöldségfeldolgozó át fog kerülni a Közétkeztetési Kft.-hez. 
 
dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
Közgyűlést fog tartani a Szociális Szövetkezet. Ahhoz, hogy a közgyűlésen érvényesen tudjon 
Hatvan Város Önkormányzata képviseletében az alpolgármester úr szavazni, a képviselő-testületnek 
fel kell hatalmaznia ezen napirendi pontok tekintetében az előterjesztésben megjelölt határozatok 
meghozatalára. Itt azokat a határozati javaslatokat látják, amik a napirendi pontokban szerepelnek. 
Felügyelőbizottsági tag lemondása, választása, munkakör átadása, a TÁMOP pályázat fenntartása 
érdekében meghozandó határozatok, illetőleg eszközök értékesítése. Ha a felhatalmazás meglesz, 
akkor június 30-án a Szociális Szövetkezet közgyűlésén lesznek majd az érdemi határozatok 
meghozva. Ezt követően jönnek az egyéb cégbírósági eljárások, hogy a munka meg tudjon 
kezdődni. Az előzetes tervek szerint augusztus 15-ével veszi át a tevékenységet a Közétkeztetési 
Kft. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
109/2016. (VI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet közgyűlésen 
meghozandó határozatokról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 

Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a 
zöldségfeldolgozó üzemi tevékenység átadására a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 3000 hatvan, Géza fejedelem u. 2.) részére a TÁMOP 2.4.3.-D/1-13-0051 
azonosítószámú pályázat fenntartása érdekében. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 

Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a 
Zöldségfeldolgozó üzemhez tartozó eszközök értékesítéséről a Hatvani Közétkeztetési 
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) részére akként, 
hogy azok vételára legalább az ingó szakértő által meghatározott értéken történjen. 

 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 

Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a 
TÁMOP 2.4.3.-D/1-13-0051 pályázathoz tartozó szerződés módosítás érdekében 
előterjesztendő kérelem tárgyában, melyre tekintettel a fenntartó a Hatvani Közétkeztetési 
Korlátolt Felelősségű Társaságra változik. 

 
4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 

Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a 
szövetkezet 2016. évi üzleti tervének módosításáról. 

  
5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 

Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a 
szövetkezet alapszabályát módosító egységes szerkezetbe foglalt okirat elfogadásának a 
tárgyában. 

 
Határidő: 2016. június 30. 
Felelős: Szinyei András alpolgármester 
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2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött albérleti szerződés módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
110/2016. (VI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött 
albérleti 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 módosítja egységes szerkezetben a Hatvan Város 
Önkormányzata, mint bérbeadó és a Hatvani Szociális Szövetkezet, mint bérlő között a hatvani 
2622 és 2627/1 hrsz.-ú ingatlanokra 2014. április 4. napján megkötött albérleti szerződés 
rendelkezéseit 2016. augusztus 15. napi hatálybalépés mellett jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
módosítással egybefoglalt albérleti szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2016. június 22. (az okiratok aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő 
albérleti szerződésről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
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111/2016. (VI. 21.) 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 megkötendő albérleti szerződésről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete albérleti szerződés köt 2016. augusztus 15. 
napjától számított határozatlan időtartamra a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) a hatvani 
2627/1 hrsz.-ú ingatlan 4975 m2 területén létesített zöldségfeldolgozó üzem és kiszolgáló helyiségei 
tárgyában jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az albérleti szerződés aláírására. 

 
Határidő: 2016. június 22. (az okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság telephelyének 
létesítéséről és az alapító okirat módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András  
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 3 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy 
aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
112/2016. (VI. 21.) 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 Társaság telephelyének létesítéséről és az alapító okirat 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 Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa akként határoz, hogy a társaság telephelyet létesít a 3000 
Hatvan, 2627/1 hrsz. alatti ingatlanon. 
 
Határidő: 2016. június 22. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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113/2016. (VI. 21.) 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 Társaság telephelyének létesítéséről és az alapító okirat 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 Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság egyéb tevékenységi körei közé felveszi a 
TEÁOR’08 1039 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás, 4631 Zöldség-, gyümölcs-
nagykereskedelem, 4721 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelem elnevezésű tevékenységi köröket. 
 
Határidő: 2016. június 22. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
114/2016. (VI. 21.) 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 Társaság telephelyének létesítéséről és az alapító okirat 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 Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító 
okirat szövegét elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 
társaság vonatkozásában a szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az 
alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratokat aláírja. 
 
Határidő: 2016. június 22. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
115/2016. (VI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.  
 
 
6. napirend 
Előterjesztés Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  
 
 
dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
Közszolgáltatási szerződés keretében látja el a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Kft. a hulladékgazdálkodási tevékenységet, önkormányzati kötelező feladat 
keretében. Minden önkormányzat illetékességi területén egy cég jogosult ezt a tevékenységet 
végezni. Nálunk a Soós Péter által vezetett cég végzi a tevékenységet. Módosítanunk kellett a 
közszolgáltatási szerződést, tekintettel arra, hogy 2016. április 1-jétől létrejött egy állami 
részvénytársaság. A probléma oka abból ered, hogy a tevékenység végzése, illetve a díj beszedése 
és a kintlévőségeknek a jövőben érvényesítése el fog egymástól válni. Van egy időszak 2016. április 
1-ig, illetve április 1-jétől. Rendkívül bizonytalan még a működése a részvénytársaságnak. Azért 
volt nehéz az előterjesztést elkészíteni, mert valamennyi önkormányzattal azonos típusú 
közszolgáltatási szerződést szerettünk volna megkötni, de a 22 helyről 16 észrevétel érkezett, fele 
alapos volt, fele nem. Az utolsó pillanatban kapott az ügyvezetés a Zrt.-től egy leíratot, hogy mit 
szeretne látni benne az okiratban. Az ügynek a szépséghibája az, hogy nem az ügyvezetés kapta 
meg, hanem az egyik falusi jegyző, akitől ma fél 2-kor kaptuk meg, hogy mi az, amit látni 
szeretnének az okiratban. Nem minősítem az eljárást, de rendkívül nehéz feladat volt, hogy ez a 
szerződés valahogy összeálljon, mert 15 féle érdeket nem lehet egyszerre összerakni. Magam sem 
tudom megmondani, hogy melyik a fontosabb érdek. Egy a fontos, hogy a szemét el legyen 
szállítva. Az előterjesztés melléklete az okirat, bízom benne, hogy valamennyi községi 
önkormányzat is eleget tesz a június 30-i határidőben történő elfogadásnak.  
 
Soós Péter ügyvezető 
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy július 1-ig nekünk a honlapra fel kell tölteni az összes 
közszolgáltatási szerződést és ez alapján kapjuk meg majd az NHKV Zrt.-től a minősítést. Ha ez a 
minősítés nem érkezik meg, akkor gond van, mert minősítés hiányában elmarasztalhatják a céget. 
 
dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
Az ügyvezetés a mai napon egy tájékoztató levelet fogalmazott a többségi tulajdonos 
egyetértésével, amiben felhívtuk a figyelmet a jogszabályi kötelezettségre, a határidőre és arra, 
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hogy a cég folyamatos működése érdekében aktív közreműködés szükséges valamennyi 
tagönkormányzat részéről azért, hogy jogfolytonosan működhessen, gazdaságilag és üzletileg 
egyaránt. Ez polgármesteri felelősség, mind a 22 település önkormányzata a mai napon megkapja 
ezt a figyelem felhívó levelet, ennyit tudunk tenni. Az összes tagönkormányzat részére az 
ügyvezetés megtette azt a tájékoztatást, ami alapján kötelezettség elfogadni. Felelősséget vállalni 
nem tud, mert ha valaki bármely oknál fogva ennek nem tesz eleget, ez az ügyvezetés érdekkörén 
kívül van. Felelősség az ügyvezetőt abban terhelte, hogy a figyelemfelhívásról az okiratot 
megküldje. Ez pedig megtörtént.  
 
Basa Zoltán képviselő 
A lakosság felé milyen következményekkel jár, ha ez nem történik meg? 
 
dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
Önkormányzati közfeladat, tehát ezt akkor is el kell látni.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Gondolom, hogy a cégnél jelentkezik valamiféle finanszírozási szankció, hogyha ez a minősítés 
nem megfelelő lesz. 
 
Soós Péter ügyvezető 
Nem fizetési szankció, hanem elmarasztalhat, tehát a visszaosztásnál másképp számolnak. 
 
 
Egyéb 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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
116/2016. (VI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 
hulladékgazdálkodási 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 Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 
Hatvan, Tarjáni út 3., cg.száma: 10-09-033600, adószáma: 24183219-2-10) tagja a társasággal a 
hulladékgazdálkodási feladatok ellátása céljából megkötött közszolgáltatási szerződést a jelen 
határozat melléklete szerint módosítja. 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgáltatási szerződés egységes 
szerkezetbe foglalt módosító szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
közszolgáltatási szerződést módosító okirat aláírására. 

Határidő: 2016. június 21. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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7. napirend 
Előterjesztés Alsókörtvélyessel – Nižný Hrušov – való testvértelepülési kapcsolat 
kialakításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző  
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ez Lesznai Anna szülőfaluja Szlovákiában. 
 
 
Egyéb 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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
117/2016. (VI. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Alsókörtvélyessel – Nižný Hrušov – való 
testvértelepülési kapcsolat kialakításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza Alsókörtvélyes – szlovákul Nižný 
Hrušov – község és Hatvan város testvértelepülési kapcsolatának kialakítását a gazdasági jellegű, a 
kulturális és az idegenforgalmi kapcsolatok, valamint a sport területén való együttműködés céljából.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a testvértelepülési szerződés 
megkötésére és aláírására. 
 
Határidő: 2016. július 9. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
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. 
 
 
 
 Kovács Gábor Istvánné Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság  
 tagja elnöke 
   


