
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  Jogi  és  Ellenőrzési  Bizottságának 
2010. november 18-án a Városháza emeleti  kistermében 1300órai kezdettel megtartott 
soron következő üléséről.

Jelen vannak:
             Nádas Sándor bizottsági elnök
             Papp István bizottsági tag
             Oroszlán Lajosné              bizottsági tag
             Kovács Gábor Istvánné              bizottsági tag 

Rodek Antal bizottsági tag
           
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:
            dr. Bóta Julianna jegyző asszony

dr. Egyed László                             jegyzői főosztályvezető
            Braun Zsófia költségvetési főosztályvezető  
        Kovács Imréné                                osztályvezető

Nádasdi Gábor osztályvezető
Úti Csabáné osztályvezető

              Püspökiné Horváth Melinda         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.
Először egy kedves feladatnak szeretnék eleget tenni. A külsős bizottsági tagoknak szeretném átadni 
a megbízólevelüket. Kovács Gábor Istvánnénak és Rodek Antalnak.

Napirend módosítására tett javaslatot:
Kérte,  hogy a  kiküldött  meghívóhoz képest  kerüljön  felvételre  egy sürgősségi  indítvány.  Kérte 
felvenni  16.  napirendi  pontnak  a  következő  napirendi  pontot:  Előterjesztés  a  Hatvani  Kórház-
Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 
cégnév módosításáról.
Kérte, hogy aki az általa tett módosítással egyetért az igennel szavazzon. 

A Jogi  és  Ellenőrzési  Bizottság  5  igen  szavazattal  Nádas  Sándor  napirend  módosítására  tett 
javaslatát elfogadta.

Nádas Sándor kérte, hogy aki a módosítással együtt a napirendet támogatja, igennel szavazzon.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

36/2010. (XI. 18.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Jogi  és  Ellenőrzési  Bizottsága  2010. 
november 18-ai ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
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N a p i r e n d :
N y í l t  ü l é s :
      1.  Beszámoló az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről
                                               
      2. Előterjesztés  Hatvan  város  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  5/2010.  (II.  12.)  

önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó az 1-2 napirendi pontnál: Braun Zsófia költségvetési főosztályvezető

      3. Előterjesztés  a  köztemetőkről  és  temetkezés  rendjéről  szóló  52/2007.  (XI.  30.)  
önkormányzati rendelet módosításáról

           
      4.   Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és    
            használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
                                                 
      5.  Előterjesztés  az  "egyes  önkormányzati  utak  és  parkolók  felújítása,  illetve  megépítése"  

tárgyú közbeszerzési eljárás 5. része tekintetében megkötött szerződés módosításáról
                                                  
      6. Előterjesztés közvilágítási hálózatrész működtetéséhez szükséges villamos áram szállítására 

vonatkozó ideiglenes szállítási szerződés megkötéséről
                                                           

7. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata Pályázati és projektmenedzsment 
szabályzatának módosításáról

                                                     
Előadó a 3-7. napirendi pontnál: Révész Péter gazdasági főosztályvezető
Előterjesztő az 1-7. napirendi pontoknál: Szabó Zsolt polgármester

     
     8.  Előterjesztés Hatvan város aljegyzői állásának megbízás útján történő ellátásáról
                                               

Előterjesztő: dr. Bóta Julianna jegyző

9.  Előterjesztés Hatvan város aljegyzői állásának pályázat útján történő meghirdetéséről
                                                
         Előadó a 8-9. napirendi pontnál: Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester

    10. Előterjesztés a Síkosságmentesítési Szabályzat és a köztisztaság fenntartásáról, valamint a 
zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

                                             
Előadó és előterjesztő: Révész Péter gazdasági főosztályvezető

         
    11. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata vagyoni helyzetének soron kívüli felmérése  

kapcsán teendő intézkedésekről szóló 560/2010. (X. 14.) sz. képviselő-testületi határozat  
módosításáról

12. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról
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13. Előterjesztés a képviselő-testületi ülés meghívója és mellékletei elektronikus úton történő 
rendelkezésre bocsátásának feltételeiről

Előadó a 11-13. napirendi pontnál: dr. Egyed László főosztályvezető

14. Előterjesztés a Hatvani Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal új egészségügyi közszolgáltatási és bérleti 
szerződés megkötéséről

15. Előterjesztés a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaságban tagsági viszonyban lévő Miskolci Egyetem és Hatvani 
Volán Zrt. tagok üzletrészének Hatvan Város Önkormányzat tag általi megvásárlásáról

Előadó a 14-15. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta Hatósági Főosztályvezető
Előterjesztő a 11-15. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester

       16. Előterjesztés a Hatvani Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit     
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság cégnevének módosításáról

Előadó a 16. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta Hatósági Főosztályvezető
        dr. Veres András ügyvéd

     Előterjesztő a 16. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester

17.  Egyebek

N a p i r e n d :
Z á r t  ü l é s :

1.  Előterjesztés a hatvani 8. számú felnőtt háziorvosi körzet álláshelyének betöltéséről
                                                 
           Előadó: Kovács Imréné osztályvezető

2. Előterjesztés Hatvan város aljegyzője közszolgálati jogviszonyának közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséről

Előadó: Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó
Előterjesztő az 1-2. zárt üléses napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester
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1. napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről
                                   
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Braun Zsófia főosztályvezető

Rodek Antal bizottsági tag
Az adóbevételeknél a bírság és pótlék soron mi a 610 millió Ft csökkenés?

Braun Zsófia költségvetési főosztályvezető
Ez adótitok, tehát, hogy kiről van szó, nem adhatjuk ki. Egy vitatott eljárás volt, ami tőkehiányt, 
ehhez kapcsolódóan bírságot és pótlékot állapított meg. 2010 év elején született egy ítélet, amit a 
Legfelsőbb Bíróság jóváhagyott. A pótlék és a bírság tárgyában viszont új eljárásra kötelezte Hatvan 
város adóhatóságát. Az új eljárásnak több lépcsőn kell keresztülmennie. Az eljárás időtartama miatt 
sem fogják jóváhagyni az eredetileg megállapított összeget.

Rodek Antal bizottsági tag
Mi az a környezetvédelmi vízgazdálkodási fejlesztési alap?

Braun Zsófia költségvetési főosztályvezető
A Környezetvédelmi  vízgazdálkodási  és  fejlesztési  alap  egy elkülönített  számla.  Hatvan  Város 
Önkormányzata és a  Heves Megyei Vízmű között  létrejött bérleti szerződésből befolyó bérleti díjat 
kell külön kezelni. Ennek oka az, hogy a csatornázás kapcsán megvalósult beruházásban előírták, 
hogy kötelezően tartalékot  kell  képezni  a  csatornák felújítására,  javítására.  Ezt  egy elkülönített 
számlán külön kell kezelni. Minden évben, amikor a bérleti díj megérkezik, mi ezt oda átvezetjük. 
Innen akkor  történhet  kifizetés,  ha  bármilyen  felújítás,  rekonstrukció  történik,  illetve,  amikor  a 
hiteltörlesztés elkezdődik, innen lehet finanszírozni.

Több 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:

37/2010. (XI. 18.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében  megtárgyalta  az  önkormányzat  2010.  I-III.  negyedévi 
gazdálkodásának pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót.

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Határozati javaslat
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  megtárgyalta  az  önkormányzat  2010.  I-III. 
negyedévi  gazdálkodásról  és  annak  pénzügyi  teljesítéséről  szóló  beszámolt  és  azt  annak 
mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja.



5

2. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról
                                   
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Braun Zsófia főosztályvezető

Rodek Antal bizottsági tag
Csatornakivitelezéssel kapcsolatos tájékoztatásnál az Uniober Kft-nek 6,5 millió forintot különítet-
tek el. Mire?

Braun Zsófia költségvetési főosztályvezető
A csatornakivitelezési pályázatban kötelezően előírt elemek vannak, ami korlátozódhat műszaki ele-
mekre, könyvvizsgálatra. Meg van adva az, hogy kötelezően milyen kommunikációs és PR-tevé-
kenységet kell folytatni a beruházás lefolytatása kapcsán. Ezt a tevékenységet egy közbeszerzési el-
járás kapcsán az Uniober Kft. nyerte. A csatornázás a kezdeti szakaszban van, de már itt is vannak 
PR-tevékenységi feladatok, amiket meg kellett valósítani. Annak az ellenértéke szerepel.

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelet tervezetről.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

38/2010. (XI. 18.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében  megtárgyalta  a  Hatvan  Város 2010.  évi  költségvetéséről  szóló 
5/2010.  (II.  12.)  önkormányzati  rendelet  módosításáról  szóló  előterjesztést,  és  az  előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

3. napirend 
Előterjesztés a köztemetőkről és temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Révész Péter főosztályvezető

Oroszlán Lajosné bizottsági tag
Üdvözlöm a 70 éven felüliek díjfizetési kötelezettségének eltörlését.

Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag
Csak azoknak jár akik mozgássérültek, vagy minden 70 éven felülinek? Mert itt nem látható.

dr. Bóta Julianna jegyző
Azért nincs benne, mivel rendelet módosításról van szó, de az alaprendeletben benne van.
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelet tervezetről.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

39/2010. (XI. 18.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó  Zsolt 
polgármester  előterjesztésében  megtárgyalta a  köztemetőkről  és  temetkezés  rendjéről  szóló 
52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról  szóló előterjesztést, és az  előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

4. napirend 
Előterjesztés  a  közterületek  használatáról,  valamint  a  parkolóhelyek  létesítéséről  és 
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Révész Péter főosztályvezető

Oroszlán Lajosné bizottsági tag
Nagyon  jó  ez  a  változtatás,  mert  sokszor  tapasztalhattuk  azt,  hogy  nem  tudta  a  közterület 
tulajdonosa, hogy a Vízmű, Tigáz stb kibontotta, hetek múlva is úgy volt, valaki betúrta, de nem a 
megfelelő minőségben állította helyre a burkolatot. Úgy gondolom, hogy ez a rendelet módosítás 
megteremti a lehetőségét, hogy több információnk legyen.

Rodek Antal bizottsági tag
Azt  javasolom,  hogy  burkolatbontási  munkával  járó  munkák  esetén,  24  órán  belül  jelentési 
kötelezettség legyen a hivatal felé.

dr. Bóta Julianna jegyző
Képviselő Asszonynak köszönöm a visszajelzést. Valóban erről egy beszámolót vagy egy jelzést 
kérünk. Képviselő úr azt javasolja, hogy egészítsük ki 24 órán belüli jelzésre?

Rodek Antal bizottsági tag
Igen. Ha valahol csőtörés van, vagy valamit bontani kell, jó ha tud róla a hivatal.

Oroszlán Lajosné bizottsági tag
Áthidaló javaslatom, hogy a bekövetkezést követő első munkanapon szóljanak. De javaslom azt is, 
hogy  legyen  letisztázva,  hogy  ez  hova  fog  kerülni,  kinek  a  dolga  lesz,  hogy  megnézze.  Az 
előterjesztésben az van,  hogy negyedévenként  történik  meg az  ellenőrzés.  Ha azt  feltételezzük, 
hogy minden helyreállítás jó lesz, akkor nem kevés a negyed év. De ha azt feltételezzük, hogy nincs 
mindig minden rendben, akkor sok a negyedévenkénti átvizsgálás.

Nádas Sándor bizottság elnöke
Javaslatom az  lenne,  hogy szakbizottság  elé  kellene  a  képviselő  úrnak  a  problémát,  javaslatot 
továbbvinni. És akkor a következő ülésen azt a témát tárgyaljuk
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelet tervezetről.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

40/2010. (XI. 18.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek 
létesítéséről és  használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést,  és  a  bizottság  az  előterjesztés  mellékletét  képező  rendelettervezetet  a  Képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja.

5. napirend 
Előterjesztés az "egyes önkormányzati utak és parkolók felújítása, illetve megépítése" tárgyú 
közbeszerzési eljárás 5. része tekintetében megkötött szerződés módosításáról

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Révész Péter főosztályvezető

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határo-
zati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

41/2010. (X. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta  az "egyes önkormányzati utak és parkolók felújítása, 
illetve  megépítése"  tárgyú  közbeszerzési  eljárás  5.  része  tekintetében  megkötött  szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést.

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Határozati javaslat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KÉ-14373/2010. nyilvántartási 
szám alatt 2010. június 14-én megjelent ajánlattételi felhívással indult, "egyes önkormányzati utak 
és parkolók felújítása, illetve megépítése" tárgyú, egyszerű közbeszerzési eljárás keretében, annak 
5. része (Temető úti parkoló építése) tekintetében a COLAS ÚT Zrt.-vel (székhely: 1103 Budapest, 
Sibrik Miklós u. 30.) 2010. július 29-én létrejött vállalkozási szerződést a közbeszerzésekről szóló 
2003.  évi  CXXIX.  törvény  303.  §-ának  figyelembe  vételével  az  építési  naplóba  bejegyzettek 
alapján  a  jelen  határozat  mellékletét  képező  szerződéstervezet  szerint  közös  megegyezéssel 
módosítani  kívánja  a  teljesítési  határidő  tekintetében úgy,  hogy az  2010.  november30.  napjáról 
2011. június 15. napjára módosuljon. A vállalkozási szerződés módosításának egyik indoka a 
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vállalkozási szerződés műszaki tartalmának következők szerinti módosulása, melyhez a képviselő- 
testület jelen határozatával járul hozzá: a csapadékcsatorna-hálózat engedélyezési tervei alapján az 
eredeti  csatorna  hosszt  106,3  méterrel  hosszabb  szakaszon  kell  kiépíteni,  a  csatorna  átmérőjét 
csökkenteni szükséges, illetve további 4 db tisztítóakna megépítése is indokolttá vált. A képviselő-
testület jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy pénzügyi elszámolás tekintetében a fenti munkálatok 
többletköltsége, valamint a csőátmérő változásból eredő megtakarítások költségkülönbözete 0 ,-Ft. 
A vállalkozási szerződés módosításának másik indoka, hogy a módosított kiiteli terv engedélyezési 
folyamata még jelenleg is zajlik.
A  képviselő-testület  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét  a  szerződésmódosító  okirat 
aláírására.

Határidő: 2010. november 30. (szerződésmódosító okirat aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere

6. napirend 
Előterjesztés közvilágítási hálózatrész működtetéséhez szükséges villamos áram szállítására 
vonatkozó ideiglenes szállítási szerződés megkötéséről

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Révész Péter főosztályvezető

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határo-
zati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

42/2010. (XI. 18.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közvilágítási hálózatrész működtetéséhez szükséges 
villamos  áram  szállítására  vonatkozó  ideiglenes  szállítási  szerződés  megkötéséről  szóló 
előterjesztést.

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Határozati javaslat
1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az  északi tehermentesítő út 
építése  I.  ütem  –  közvilágítási  hálózat  kiépítése  keretében  megvalósult  3,428  kW  beépített 
teljesítményű 33 db közvilágítási lámpatest 2010. szeptember 23-tól 2010. december 31-ig történő 
működtetéséhez szükséges villamos áram szállítására vonatkozóan ideiglenes Szállítási Szerződés 
kerüljön megkötésre az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.-vel (székhely: 3525 Miskolc, 
Dózsa Gy. út 13.), bruttó 18,50- Ft/kWh egységáron.

2)  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az  északi tehermentesítő út 
építése III. ütem – közvilágítási hálózat kiépítése keretében megvalósult 2,4 kW beépített 
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teljesítményű 24 db közvilágítási lámpatest 2010. november 15-től 2010. december 31-ig történő 
működtetéséhez szükséges villamos áram szállítására vonatkozóan ideiglenes Szállítási Szerződés 
kerüljön megkötésre az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.-vel (székhely: 3525 Miskolc, 
Dózsa Gy. út 13.), bruttó 18,50- Ft/kWh egységáron

3) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
jelen határozat mellékletében szereplő ideiglenes Szállítási Szerződések aláírására.

Határidő: 2010. november 30. (szállítói szerződés aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdasági Főosztály útján

7. napirend 
Előterjesztés  Hatvan  Város  Önkormányzata  Pályázati  és  projektmenedzsment 
szabályzatának módosításáról
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester               
Előadó: Révész Péter főosztályvezető

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határo-
zati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

43/2010. (XI. 18.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében  megtárgyalta  a  Hatvan  Város  Önkormányzata  Pályázati  és 
projektmenedzsment szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést.
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Határozati javaslat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat pályázati eljárási rendjéről és a 
projektek megvalósításának módjáról szóló Pályázati és projekt eljárásrendi szabályzatot – 2010. 
december 1-jei hatályba lépés mellett – jelen határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyólag 
elfogadja. 

Határidő: 2010. december 1.
Felelős: Hatvan város jegyzője
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8. napirend 
Előterjesztés Hatvan város aljegyzői állásának megbízás útján történő ellátásáról

Előterjesztő: dr. Bóta Julianna jegyző
Előadó: Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó

Komendáné Nagy Márta nyilatkozatában hozzájárult ahhoz, hogy a Bizottság az előterjesztést nyílt 
ülésen tárgyalja. (Nyilatkozat a jegyzőkönyvhöz csatolva.)

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határo-
zati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

44/2010. (XI. 18.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  Jogi  és  Ellenőrzési  Bizottsága   dr.  Bóta 
Julianna jegyző előterjesztésében megtárgyalta  Hatvan város aljegyzői  állásának megbízás útján 
történő ellátásáról szóló előterjesztést.

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Határozati javaslat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint  szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 46/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 49.  § (3) bekezdése 
alapján az aljegyzői kinevezési feltételeknek megfelelő Komendáné Nagy Mártát a Hatvan Város 
Polgármesteri  Hivatala  Hatósági  Főosztályának  vezetőjét  2010.  december  1-jétől  az  aljegyzői 
feladatok ellátásával - az aljegyzői pályázat eredményes lezárásáig terjedő időtartamra - megbízza. 

E megbízatását a főosztályvezetői tevékenysége ellátása mellett végzi.

Az  szmsz.  49.  §  (3) bekezdése  alapján  a  megbízott  aljegyzőt  feladatainak  ellátásban  történő 
akadályoztatása  esetén  Hatvan  város  Polgármesteri  Hivatala  Jegyzői  Főosztályának  vezetője 
helyettesíti.

A képviselő-testület a megbízott aljegyző havi illetményét összesen bruttó 500.000 Ft-ban, azaz 
Ötszázezer forintban állapítja meg.

Határidő: 2010. december 1.
Felelős: Hatvan város jegyzője
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9. napirend 
Előterjesztés Hatvan város aljegyzői állásának pályázat útján történő meghirdetéséről

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határo-
zati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

45/2010. (XI. 18.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város aljegyzői állásának pályázat útján történő 
meghirdetéséről  szóló előterjesztést

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Határozati javaslat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki az aljegyzői állás betöltésére a 
helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV.  törvény  36.  §  (1)  bekezdése,  valamint  a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10.  § (1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően a mellékelt pályázati felhívás szerint.

A  képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  pályázati  felhívás  közzétételéről  a  vonatkozó 
jogszabályok szerint gondoskodjon.

Határidő: 2010. november 29. a pályázati kiírás elküldésére
Felelős: Hatvan város jegyzője

10. napirend 
Előterjesztés  a  Síkosságmentesítési  Szabályzat  és  a  köztisztaság fenntartásáról,  valamint a 
zöldterületek használatáról szóló 21/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Révész Péter főosztályvezető

Oroszlán Lajosné bizottsági tag
Megköszönném, hogy ilyen gyorsan cselekedtek a felvetésemre. Máris megvalósult, még az első hó 
előtt.
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
1. határozati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

46/2010. (X. 26) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében  megtárgyalta  a  Síkosságmentesítési  Szabályzat  és  a  köztisztaság 
fenntartásáról,  valamint  a  zöldterületek  használatáról  szóló  21/2007.  (IV.  27.)  önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést.

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Határozati javaslat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Síkosságmentesítési Szabályzat 
módosításáról szóló 608/2010. (X. 28.) számú képviselő-testületi határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2010. november 26.
Felelős: Hatvan város jegyzője

Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
2. határozati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

47/2010. (X. 26) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében  megtárgyalta  a  Síkosságmentesítési  Szabályzat  és  a  köztisztaság 
fenntartásáról,  valamint  a  zöldterületek  használatáról  szóló  21/2007.  (IV.  27.)  önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést.

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Határozati javaslat
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Síkosságmentesítési 
Szabályzatról  szóló  542/2006.  (XII.  14.)  számú  határozatát  módosítja  annyiban,  hogy  annak 
melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

Határidő: 2010. november 26.
Felelős: Hatvan város jegyzője
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelet-tervezetről.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

48/2010. (X. 26) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében  megtárgyalta  a  Síkosságmentesítési  Szabályzat  és  a  köztisztaság 
fenntartásáról,  valamint  a  zöldterületek  használatáról  szóló  21/2007.  (IV.  27.)  önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.

11. napirend 
Előterjesztés  Hatvan  Város  Önkormányzata  vagyoni  helyzetének  soron  kívüli  felmérése 
kapcsán  teendő  intézkedésekről  szóló  560/2010.  (X.  14.)  sz.  képviselő-testületi  határozat 
módosításáról

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Egyed László főosztályvezető

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határo-
zati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

49/2010. (XI. 18.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében  megtárgyalta  Hatvan Város  Önkormányzata  vagyoni  helyzetének 
soron  kívüli  felmérése  kapcsán  teendő  intézkedésekről  szóló  560/2010.  (X.  14.)  sz.  képviselő-
testületi határozat módosításáról szóló előterjesztést

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Határozati javaslat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  Hatvan Város Önkormányzata 
vagyoni helyzetének soron kívüli felmérése kapcsán teendő intézkedésekről szóló 560/2010. (X. 
14.) sz. határozatát (a továbbiakban: határozat) az alábbiak szerint módosítja:
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1. A határozat 3. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A bizottság működését haladéktalanul köteles megkezdeni, megbízatása határozatlan időre szól. A 
bizottság  elnöke  a  megalakulástól  számítva  félévente  írásban  köteles  beszámolni  a  képviselő-
testületnek.”

2. A határozat határidő megjelölése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Határidő: azonnal és 2011. április 30.”

Határidő: 2010. november 26.
Felelős: Hatvan város jegyzője

12. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
új önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: dr. Bóta Julianna jegyző

Oroszlán Lajosné bizottsági tag
11. § (3.) bekezdés a) pontjában leírtakat nem értem. Mi az amit mi nem tárgyalhatunk?
23. § (11.) bekezdés aa) pontjában leírtak? Milyen ülésen nem vehet részt a képviselő-testület tagja?
43.  §  (2.)  bekezdés.  A bizottsági  tagok  jogai  és  kötelezettségei  kivel  azonosak?  Egymással? 
Célszerű ezt pontosabban fogalmazni.
13. § j.) pontja szerint mikortól hosszúra nyúlt a vita? Ezt érdemes lenne kibontani.

Papp István bizottsági tag
A 46.  §  (2)  bekezdésében  nincs  feltüntetve,  hogy mennyi  az  összeg,  ami  a  bizottság  elnökét 
megilleti,  vagy ki kell  venni.  De úgy tudom, hogy ez az önkormányzati  törvényben van leírva, 
akkor az elvileg jár.

dr. Bóta Julianna jegyző
Köszönöm  szépen,  hogy  ilyen  alaposan  átnézték  a  képviselők  ezt  a  szervezeti  és  működési 
szabályzatot. 
Nagyon  rövid  idő  állt  a  rendelkezésre  a  tervezet  elkészítéséhez.  Minden  észrevételt  szívesen 
veszünk.  Egyrészt  azért,  hogy  most  derüljön  ki,  mert  akkor  még  lehet  módosítani.  Maga  a 
szervezeti  és  működési  szabályzat  nagyon sok helyen  a  jogszabályt  emeli  be.  Nagy dilemma a 
készítője számára, hogy ebből mennyit emeljen be. Amit Képviselő -asszony mondott, annak egy 
része ilyen jogszabályból átemelt.
A 11. § nálam már vessző nélkül van.
A 13.  §-nál  a  hosszúra  nyúlt  vita  arra  vonatkozik,  hogy aki  mindig  ugyanazt  hajtja,  csak  más 
formában, akkor már meg lehet kérni a képviselő hölgyet, urat, hogy ezt ne folytassa.
23.§ 11. bekezdés aa) pontja arra vonatkozik, hogy ha pl. egy Képviselő -tag fordul a képviselő-
testülethez egy telekvásárlási üggyel, azt zárt ülésben tárgyalja a testület. Elmondja az ajánlatot, 
ezután nem vehet részt a további tárgyaláson. Azért van pontosítva, hogy ezeket ne lássa.
Amiket  a  Papp  István  elnök  úr  is  mondott,  azokat  a  részeket  is  meg  kell  nézni.  A bizottsági 
hatásköröknél még egy dolgot rendezni kell. A bizottsági átruházott határidőben a közbeszerzésnél 
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8 millió forint az összeghatár, e fölött csak a Képviselő-testület dönthet. Ezt egy alpolgármesteri 
előterjesztésben fogjuk vizsgálni.

dr. Egyed László jegyzői főosztályvezető
A rendeletet többször átolvastuk. A záró rendelkezéseknél van olyan rész, hogy hatályát veszti 2011. 
január 1-jén a rendelet 9-es, 10-es és 11-es melléklete.  Ezek közül a 10-es melléklete a hivatal 
szervezeti és működési  szabályzata, ami most az szmsz melléklete. De a vezetőség elképzelése az, 
hogy a jövőben ez jegyzői utasításként kerül kiadásra. A mellékletet 2011. január 1-jével hatályon 
kívül helyezik ezzel az szmsz tervezettel, viszont a norma szövegben a 49. § 7. bekezdésben ott van 
az, hogy a 10-es melléklet tartalmazza, tehát ezt a norma szöveget is hatályon kívül kell helyezni. 
Kérte,  hogy  a  fentieket  figyelembe  véve  a  bizottság  módosító  indítványt  tegyen  a  rendelet-
tervezethez.

A bizottság elnöke egyetértett a módosító javaslattal és kérte, hogy szavazzanak a módosító indít-
ványról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

50/2010. (XI. 18.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és mű-
ködési szabályzatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést.

A bizottság az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezethez az alábbi módosító indítványt 
teszi:

A rendelettervezet 61. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lépjen:
“(7) Hatályát veszti 2011. január 1-jén e rendelet 49. § (7) bekezdése, valamint e rendelet 9., 10., 

és 11. melléklete.”

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a rende-
let-tervezetről.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

51/2010. (XI. 18.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és mű-
ködési szabályzatáról szóló új  önkormányzati  rendelet  megalkotásáról szóló előterjesztést,  és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a Képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.
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13. napirend 
Előterjesztés  a  képviselő-testületi  ülés  meghívója  és  mellékletei  elektronikus  úton  történő 
rendelkezésre bocsátásának feltételeiről

Előadó: dr. Egyed László főosztályvezető
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester

Oroszlán Lajosné bizottsági tag
Egyetértek ezzel a korszerűsítéssel, mert takarékos lehet, és praktikus. De a kérdésem arra vonatko-
zik, hogy közbeszerzés volt-e ez? Mert nem biztos, hogy eléri a közbeszerzési értékhatárt.

dr. Bóta Julianna jegyző
Nem közbeszerzési eljárás volt.

Oroszlán Lajosné bizottsági tag
Akkor ennek a dokumentációja rendben van.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határo-
zati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

52/2010. (XI. 18) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében  megtárgyalta a  képviselő-testületi  ülés  meghívója  és  mellékletei 
elektronikus úton történő rendelkezésre bocsátásának feltételeiről szóló előterjesztést.

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Határozati javaslat:
Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  23  darab  laptop  vásárlását 
4.647.538,-  azaz  Négymillió-hatszáznegyvenhétezer-ötszázharmincnyolc  forint  összegben 
utólagosan jóváhagyja.
A laptop beszerzés pénzügyi fedezete Hatvan város 2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (II. 
12.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében a Polgármesteri Hivatal szakfeladat személyi 
kifizetések maradványa költséghely szabad előirányzata terhére rendelkezésre áll.
Az  előterjesztés  mellékletét  képezi  a  Polgármesteri  Hivatal  Költségvetési  Osztály  vezetőjének 
nyilatkozata a pénzügyi forrás rendelkezésre állásáról.

Határidő: 2010. november 30. (a laptopok átadására)
Felelős: Hatvan város jegyzője a Jegyzői Főosztály útján
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14. napirend 
Előterjesztés  a  Hatvani  Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit 
Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal  új  egészségügyi  közszolgáltatási  és  bérleti 
szerződés megkötéséről
                                   
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Komendáné Nagy Márta főosztályvezető

Oroszlán Lajosné bizottsági tag
Lehet-e arról tudni valamit, hogy az OEP szerződések rendelkezésre állnak-e, illetve a finanszírozás 
miből fog történni?

Papp István bizottsági tag
A cégbejegyzés már megtörtént. És a cégbejegyzés után lehet ezeket az ügyeket intézni. A 10 millió 
forint törzstőke meg lett szavazva. Ez a különböző eljárási költségekre kell.

Oroszlán Lajosné
Nem is pont erre gondoltam, hanem hogy január 1-jétől  indul,  akkor a gyógyszerekre,  bérekre, 
fűtés, stb. miből lesz keret? Mert az OEP utófinanszíroz. Szabó Zsolt polgármester úr pedig azt 
mondta, hogy az OEP finanszírozás a Városgazdálkodási Zrt.-nél marad. A kérdés az, hogy akkor 
január elsejétől miből működik az Egészségügyi Kft.?

Papp István bizottsági tag
A következő költségvetés még nem készült el.

dr. Bóta Julianna jegyző
Elmondta, hogy minden nap azt látja, hogy ebben folynak tárgyalások, egyeztetések.

Oroszlán Lajosné bizottsági tag
Mire  kell  gondolni,  az  előterjesztésben  leírtaknál,  miszerint:  "A  határozott  időtartam  az 
egészségügyi  szakellátás  szakszerű  és  jogszerű  végzéséhez  szükséges  hatósági  és  egyéb 
engedélyeket beszerezze." Mit kell érteni határozott időtartamon?

Rodek Antal bizottsági tag
Mert az egészet át akarják alakítani. Később derül ki, hogy milyen formában.

Nádas Sándor bizottság elnöke
Nem az, hogy a határozati javaslatot 5 évre kötik?

Papp István bizottsági tag
Ha visszaállnak a járások, akkor valószínű, hogy járási feladatba fog kerülni.

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határo-
zati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:
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53/2010. (XI. 18.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében  megtárgyalta  a  Hatvani  Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi 
Szolgáltató  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társasággal  új  egészségügyi 
közszolgáltatási és bérleti szerződés megkötéséről szóló előterjesztést.

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Határozati javaslat:
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Kórház- 

Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt 
Felelősségű Társasággal  (székhely:  3000  Hatvan,  Balassi  B.  út  16.)  –  mely 
gazdasági társaság alapítója és  egyszemélyes  tulajdonosa  Hatvan  Város  Önkormányzata 
2011. január 1-jével kezdődő hatállyal  ötéves  határozott  időtartamra  egészségügyi 
közszolgáltatási szerződést kíván kötni a  jelen  határozat  1.  sz.  mellékletét  képező 
szerződéstervezet szerint oly módon, hogy az ötéves  határozott  időtartam 
lejártával a szerződés évente egy-egy éves határozott időtartamra közös  megegyezéssel 
meghosszabbítható legyen. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződés aláírására.

2. Hatvan  Város  Önkormányzata  Képviselő-testülete  úgy  dönt,  hogy  a  Hatvani  Kórház-
Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  
Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. út 16.) – mely gazdasági társaság alapítója 
és egyszemélyes tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata 2011. január 1-jével kezdődő  
hatállyal ötéves határozott időtartamra bérleti szerződést kíván kötni a jelen határozat 2. sz. 
mellékletét képező szerződéstervezet szerint oly módon, hogy az ötéves határozott időtartam 
lejártával  a  szerződés  évente  egy-egy éves  határozott  időtartamra  közös  megegyezéssel  
meghosszabbítható legyen. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
a szerződés aláírására.

Határidő: 2010. december 1. (szerződések aláírására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

15. napirend 
Előterjesztés  a  Hatvan-TISZK  Szakképzés-szervezési  Nonprofit  Kiemelkedően  Közhasznú 
Korlátolt  Felelősségű  Társaságban  tagsági  viszonyban  lévő  Miskolci  Egyetem  és  Hatvani 
Volán Zrt. tagok üzletrészének Hatvan Város Önkormányzat tag általi megvásárlásáról

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Komendáné Nagy Márta
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag
Az előírásoknak megfelelő lesz, ha többségi tulajdonban lesz az Önkormányzat? És ha kivásároljuk, 
akkor nem lesz belőle gond?

dr. Bóta Julianna jegyző
Köszönöm szépen a kérdést. Annak idején amikor a TISZK alakult, készültek segédlettel, hogy egy-
értelműbb legyen. Az akkori Képviselő-testület azt a formát választotta, hogy legyen benne egy fel-
sőfokú, legyen egy gazdálkodó szervezet és természetesen az önkormányzat és maga az iskola is. 
Ez volt az a forma, hogy Kiemelten Közhasznú Szervezet. Az, hogy a tárgyalások elindulnak, még 
nem szünteti ezt meg. Ebbe lehet, hogy egy másik főiskola, vagy egy másik cég lép be, az is lehet-
séges. A Miskolci Egyetem visszalépett, ezért van ez a lépés. Polgármester úr ebben el fog járni.

Oroszlán Lajosné bizottsági tag
Fontos azt is megvizsgálni, hogy milyen előnyökkel és hátrányokkal jár, hogy többségi tulajdonba 
kerül az önkormányzat. Nehogy veszítsünk lehetőséget, forrást emiatt.

dr. Bóta Julianna jegyző
Ennek a vizsgálata is folyik, hogy milyen előny-hátrány van.

Rodek Antal bizottsági tag
Mivel foglalkozik ez a társaság?

Papp István bizottsági tag
Egy cégnél akinek alkalmazottja van, bizonyos emberek után szakképzési hozzájárulást fizet. Befi-
zet egy bizonyos százalékos összeget, és a szakképzési központ elosztja a pénzt. Tehát a neve Terü-
leti Integrált Szakképzési Központ. Ez egy gyűjtő hely, ahol nagy a létszám, éppen ezért sok pénz 
jöhet ide.

Rodek Antal bizottsági tag
Köszönöm szépen.

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:

54/2010. (XI. 18.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban tagsági viszonyban lévő Miskolci 
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Egyetem  és  Hatvani  Volán  Zrt.  tagok  üzletrészének  Hatvan  Város  Önkormányzat  tag  általi 
megvásárlásáról szóló előterjesztést.

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:

Határozati javaslat:
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban tagsági viszonyt 
létesítő Miskolci Egyetemmel, valamint Hatvani Volán Zrt.-vel tárgyalásokat, egyeztetéseket folytat 
az 100.000,-Ft-100.000,-Ft névértékű üzletrészeik névértéken történő megvásárlása céljából.

A  képviselő-testület  felhatalmazza  Hatvan  város  polgármesterét,  hogy  fenti  tárgyalásokon 
személyesen,  illetve  által  megjelölt  meghatalmazottja  útján  részt  vegyen,  az  üzletrészek 
tekintetében  névértéken  vételi  ajánlatot  tegyen,  megegyezés  esetén  az  üzletrész-átruházási 
szerződések előkészítésében részt vegyen.

Határidő: 2010. december. 15.  (tárgyalások megkezdésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

16. napirend 
Előterjesztés  a  Hatvani  Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság cégnevének módosításáról

Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester
Előadó: Komendáné Nagy Márta főosztályvezető

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határo-
zati javaslatról.

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:

55/2010. (XI. 18.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága  Szabó Zsolt 
polgármester  előterjesztésében  megtárgyalta  a  Hatvani  Kórház-Rendelőintézet  Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság cégnevének módosításáról szóló 
előterjesztést.

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek:
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Határozati javaslat:

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Kórház-Rendelőintézet 
Egészségügyi  Szolgáltató  Nonprofit  Közhasznú  Korlátolt  Felelősségű  Társaság 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a társaság nevét az alábbiak 
szerint módosítja és ennek megfelelően a gazdasági társaságokról szóló 2006. IV. törvény 
141. § (2) bekezdés r) pontja alapján módosítja az alapító okiratot.

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság egyszemélyes 
tulajdonosa  és  legfőbb  szerve  a  gazdasági  társaság  alapító  okiratát  az  alábbiak  szerint 
módosítja:

1./ A társaság cégneve: 

Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

     2./ A társaság cégnevének rövidítése: 

     Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a gazdasági társaság egyszemélyes 
tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító 
okirat  szövegét elfogadja,  és felhatalmazza Szabó Zsolt  polgármestert  az alapító okiratot 
módosító  okirat  és  a  cégbíróság  felé  az  alapító  okirat  módosításának  átvezetéséhez 
szükséges egyéb okiratok aláírására.

Határidő: 2010. november 26. (alapító okirat kiadására)
Felelős: Hatvan város polgármestere az aljegyző útján

17. napirend
Egyebek

Nádas Sándor bizottsági elnök
Megköszönte  a  bizottság  tagjainak  és  a  meghívottaknak  a  részvételét  és  a  Jogi  és  Ellenőrzési 
Bizottság  nyílt  ülését  befejezettnek  nyilvánította,  zárt  ülést  rendelt  el.  (A zárt  ülésről  külön 
jegyzőkönyv készült.)

K.m.f.

                  

                  Nádas Sándor                                                        Püspökiné Horváth Melinda
Jogi és Ellenőrzési Bizottság jegyzőkönyvvezető

                          elnöke


