
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának, valamint Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. augusztus 
25-én 8.30 órakor a Polgármesteri Hivatal kistanácskozó termében tartott együttes rendkívüli 
üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

- Papp István elnök 
- Mikó János tag 
- Lestyán Balázs tag 
- Bagi Miklós tag 

 
Igazoltan távolt maradt: Marján János tag  
 
Jogi és Ellenőrzési Bizottság részéről:  
   - Nádas Sándor elnök 
   - Papp István tag 
   - Oroszlán Lajosné tag 
   - Kovács Gábor Istvánné tag 
   - Rodek Antal tag 
 
- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok  
- Komendáné Nagy Márta aljegyző, hatósági irodavezető 
- dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
 
Nádas Sándor elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Jogi és 
Ellenőrzési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából mind az 5 fő jelen van), 
megnyitotta az ülést.  
 
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 265/2011. (VIII. 25.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2011. 
augusztus 25-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontja: 
 

1. Előterjesztés az újhatvani városrészben óvoda épület részleges felújítási munkáiról  
  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
  Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
 



Határidő: 2011. augusztus 25.  
Felelős:    Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés az újhatvani városrészben óvoda épület részleges felújítási munkáiról 
 
Nádas Sándor: 12,5 MFt-ot a Bosch átutalt az önkormányzatnak, az önkormányzat megbízta 
a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t a művelet lebonyolításával, erről 
van benne szó. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 266/2011. (VIII. 25.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az újhatvani városrészben óvoda épület 
részleges felújítási munkáiról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Robert Bosch 
Elektronika Kft. felajánlását, mely szerint 12.500.000.-Ft-tal támogatni kívánja Hatvan Város 
Önkormányzatát  abban, hogy az óvodai intézményeit fejlessze köszönettel elfogadja, 
egyben felhatalmazza Hatvan Város Polgármesterét a határozati javaslat mellékletét képező 
támogatási szerződés aláírására. 
 
Határidő: a támogató értesítésére: azonnal 
                  a támogatási szerződés aláírására: 2011. augusztus 28. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 267/2011. (VIII. 25.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az újhatvani városrészben óvoda épület 
részleges felújítási munkáiról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Robert Bosch 
Elektronika Kft. által nyújtott támogatás összegével a Hatvan város 2011. évi költségvetéséről 
szóló 8/2011. ( II.16.) sz. önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletében az „ Intézmény felújítás 
”előirányzatot felemeli.  
 
Határidő: a támogatás összegének beérkezését követően azonnal 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 268/2011. (VIII. 25.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta az újhatvani városrészben óvoda épület 
részleges felújítási munkáiról szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t bízza meg – Hatvan Város Önkormányzata 
és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött Karbantartási 
közszolgáltatási szerződés alapján – legfeljebb bruttó 12.500.000,- Ft összegben az 
önkormányzati tulajdonú Gesztenyéskert óvoda Mesevilág tagóvoda épületének részleges 
felújításának a tervezési és kivitelezési munkáival.  



Pénzügyi forrást a Hatvan város 2011. évi költségvetéséről szóló 8/2011. ( II.16.) sz. 
önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletében az „Intézmény felújítás”előirányzat 
költséghelyen rendelkezésre áll.   
 
Határidő: 2011. október 5. 
Felelős:    Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
Rodek Antal: Az óvónőket a város biztosítja továbbra is? 
Schósz Gabriella: Ez az előterjesztés csak az épület felújítására vonatkozik, majd egy 
következő megállapodás lesz a működtetésre ennek az óvodának. Tehát ez is egy külön 
megállapodásban fog történni és a személyi kérdések akkor fognak rendeződni. 
 
 
Több napirendi pont nem lévén Nádas Sándor elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és 
a Jogi és Ellenőrzési Bizottság rendkívüli ülését 8.40 órakor befejezettnek nyilvánította.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

__________________________________      __________________________________
          Nádas Sándor                          Jávorkáné Jenei Katalin 
          Jogi és Ellenőrzési Bizottság                             jegyzőkönyvvezető   
                elnöke                            
 


