
 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2016. április 21-én a Városháza kistermében 1430órai kezdettel megtartott rendkívüli 
üléséről. 

 
Jelen vannak:   Papp István bizottsági elnök-helyettes 
 Basa Zoltán bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol:  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:    dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Malek Anett jegyzőkönyvvezető 
 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes: 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 Basa Zoltán legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
Basa Zoltán 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: 
 
72/2016. (IV.21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2016. április 
21-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d : 
N y í l t  ü l é s : 
  Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás megszüntetéséről szóló 

megállapodás módosításáról 
 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
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1. napirend 
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás megszüntetéséről szóló 
megállapodás módosításáról 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el ezért a bizottság elnök-helyettese kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
73/ 2016. (IV.21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás megszüntetéséről szóló megállapodás módosításáról előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával úgy dönt, hogy a 2015. 
december 31-ei hatállyal elfogadott - a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 
megszüntetéséről szóló - megállapodást módosítja és egységes szerkezetbe foglalja  az alábbi 
változtatásokkal:  
 „- az 5.) pont helyébe a következő rendelkezés lép: A megszűnés módja: általános jogutódlással; 
  - a következő 5/A. ponttal egészül ki: Az általános jogutód megnevezése: Hatvan Város 
Önkormányzata 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.”.  
A határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének 
minősített többségével hozott döntése szükségeltetik. 
A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét 
jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét annak aláírására.  
 
Határidő:  2016. április 30.   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes: Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság rendkívüli ülését 
befejezettnek nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 Nádas Sándor Basa Zoltán  Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság  
 elnöke tagja 
   


