
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2011. május 26-án a Városháza emeleti kistermében 800órai kezdettel megtartott 
rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnök helyettes 
 Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné              bizottsági tag  
            
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző  
 dr. Egyed László                               jegyzői irodavezető 
 Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 Kovács Éva előterjesztésben közreműködő 
              Püspökiné Horváth Melinda          jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan távol van: 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
 
Kérte, hogy aki a napirendet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
197/2011. (V. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2011. május 
26-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 Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló kettő darab ROBUR M40 
típusú gáztüzelésű hőlégbefúvó berendezés Hatvan-Újvárosi Szent István Római Katolikus 
Plébánia részére történő ajándékozásról 

 
2. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató 

Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött egészségügyi közszolgáltatási szerződés  
módosításáról 

 
3. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. kizárólagos 

tulajdonában levő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő megvásárlásáról 
 

  Előadó az 1-3. napirendi pontnál: Dr. Veres András 
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4. Előterjesztés a közoktatási intézmények megszüntető okiratairól 
 

  Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 

5. Előterjesztés a hatvani 2980 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adására vonatkozó 
szerződés módosításáról 

 
  Előterjesztő az 1-5. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Z á r t  ü l é s : 
 

1. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata főépítészi munkakörének ellátására megbízási
 szerződés alapján 

 
  Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó: Oláh Gáborné humánpolitikai főtanácsadó 
 
N y í l t  ü l é s 
 
1. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló kettő darab ROBUR M40 
típusú gáztüzelésű hőlégbefúvó berendezés Hatvan-Újvárosi Szent István Római Katolikus 
Plébánia részére történő ajándékozásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András  
 
Kovács Éva  
Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát képezi 2 db hőlégbefúvó berendezés. Ezek természetben az 
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Kft. területén találhatók, a kazánház épületében. 
Ezek jelenleg használaton kívül vannak. Szekeres Mihály az újhatvani római katolikus templom 
plébánosa kereste meg a Kft. ügyvezető igazgatóját, dr. Stankovics Évát azzal kapcsolatban, hogy a 
kórház ajándékozza a templom részére ezeket a készülékeket. Tekintettel arra, hogy Hatvan Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi ez a két berendezés, a vagyonrendelet értelmében a 
képviselő-testület jogosult dönteni arról, hogy ingyenesen, ajándékozás jogcímén a templomnak 
ajándékozza ezeket. A határozati javaslat mellékletét képezi az ajándékozási szerződés. 
 
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: 

 
198/2011. (V. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában álló kettő 
darab ROBUR M40 típusú gáztüzelésű hőlégbefúvó berendezés Hatvan-Újvárosi Szent István Római 
Katolikus Plébánia részére történő ajándékozásról  szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város 
Önkormányzatának tulajdonát képező kettő darab ROBUR M40 típusú, 994710275 és 994710276 
gyári számú gáztüzelésű hőlégbefúvó berendezést Hatvan-Újvárosi Szent István Római Katolikus 
Plébánia (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky u. 2/A.) részére a jelen határozat mellékletét képező 
ajándékozási szerződés szerinti tartalommal ajándékozza. A képviselő testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét az ajándékozási szerződések Hatvan Város Önkormányzata képviseletében 
történő aláírására. 
 
Határid ő: 2011. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

 

 
2. napirend 
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel megkötött egészségügyi közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Kovács Éva 
A központi háziorvosi ügyeletet Hatvan, illetve a kistérségi többcélú társulás látta el, és 
megalapította a Központi Ügyelet Hatvan Nonprofit Kft.-t. Azonban a tanács úgy döntött, hogy a 
továbbiakban nem kívánja közösen ellátandó feladatként a háziorvosi ügyeletet ellátni, és a 
települések akként döntöttek, hogy az orvosi ügyeleti feladatot 2011. július 1. napjától az Albert 
Schweitzer Kórházon keresztül kívánják megvalósítani. Hatvan Város Önkormányzata az 
egészségügyi közszolgáltatási feladat ellátására közszolgáltatási szerződést kötött a kórházzal, 
azonban ez csak a járó- és fekvőbeteg szakellátásra vonatkozik, ezért szükséges módosítani, és 
belevenni a központi háziorvosi ügyeleti ellátást is. Tekintettel arra, hogy július 1-jétől indulna ez a 
tevékenység a kórház területén belül, az ÁNTSZ engedély intézése miatt szükséges már most a 
szerződés megkötése. 
 
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: 
 
199/2011. (V. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött egészségügyi közszolgáltatási 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal egységes szerkezetben módosítja a 646/2010. (XI. 25.) számú határozattal 
elfogadott, az önkormányzat és az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofti Közhasznú 
Kft. között 2010. november 25. napján létrejött egészségügyi szakellátás nyújtására megkötött 
közszolgáltatási szerződést 2011. július 1-jei hatályba lépés mellett. 
 
Határid ő: 2011. július 1. (szerződések aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. kizárólagos 
tulajdonában levő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő megvásárlásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Kovács Éva 
A Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. tulajdonát képezi az előterjesztésben foglalt 
5 db ingatlan. Ez természetben a Madách u. 12., a Szepes Béla u. 2. szám alatti ingatlan, a 
Strandfürdő elnevezésű ingatlan, és egy beépítetlen terület. A Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság korábbi határozatával akként döntött, hogy megbízást ad ingatlanszakértő 
részére. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság előzetesen véleményezte az ingatlanok 
értékesítését, és akként határozott, hogy hozzájárulását adja, tekintettel arra is, hogy az ingatlanok 
értékesítésére a szakértő által meghatározott forgalmi értéket meghaladó vételáron kerülne sor. Az 
ingatlanok értékesítésére azért van szükség, tehát hogy az önkormányzat megvásárolja, hogy az 
önkormányzatnál legyen továbbra is a tulajdonjog. Ugyan a Zrt.-hez ezek az ingatlanok úgy kerültek, 
hogy a Zrt. alapításakor nem pénzbeni hozzájárulásként, apportként kerültek be a társaságba. Most 
ezeket Hatvan Város Önkormányzata amennyiben visszavásárolja, a Zrt. nehéz anyagi helyzetét, az 
ingatlanon található teher törlesztését is hitelátvállalással az önkormányzat átvállalná. A Zrt. fizetési 
megállapodásokat kötött a kintlévőségeivel kapcsolatosan, ezért a mellékelt adásvételi szerződésben 
a fizetési ütemezés úgy van megállapítva, hogy a Zrt. a fizetési kötelezettségeinek ezáltal eleget 
tudjon tenni. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A likviditási probléma jelentős része a Kórházzal függ össze. 
 
Kovács Éva 
Így van. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ha a mérleget, illetve a beszámolót nézte, akkor 2 havi OEP finanszírozást tart kintlévőségnek 
számon. Gyakorlatilag a 2 havi utófinanszírozásból nem kapott semmit a Zrt.? Azt mind az új 
Egészségügyi Kft. kapta meg? 
 
Papp István bizottsági elnökhelyettes 
Meg lett felezve, hogy maradjon az új Kft.-nek is illetve a Zrt.-nek is. 
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Dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez még az előző időszakból, kórházi szállítókkal szemben fennmaradt tartozás. Itt nagy szállítókról 
van szó, akiknek sok pénzzel tartozik a Zrt. A hitelezőkkel olyan megállapodások születtek, 
melyeknek jelentős része május 31-ével jár le. Nem akarják semmiképpen, hogy felszámolás alá 
kerüljön a Zrt. Ezért ez a Zrt.-nek egy finanszírozás, másrészt viszont a vagyon egy védettebb 
tulajdonosi körbe, az önkormányzathoz kerül. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az előterjesztésben egyszer 550 ezer svájci frank van, utána pedig 570 ezer. Ez miért van? 
 
Kovács Éva 
Ugyanaz a határozat alapján, ez egy, de valószínűleg elírták a földhivatalban. Egyeztetve lett, az első 
két szerződéstervezetben benne is van, hogy mennyi a svájci frank, pontosan 316 689 a tőketartozás 
és 1226 a kamattartozás. Amikor utalás történik, azon a napon aktuális árfolyamon számolnak. 
 
Papp István bizottsági elnök helyettes 
Javítsák ki, nehogy gond legyen. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Tudomásul véve, hogy ez egy sürgős szükség, egyébként nem lenne logikus lépés, de muszáj. Ezért 
tartózkodni fog, de nem ellenzi. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
200/2011. (V. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
kizárólagos tulajdonában levő ingatlanok Hatvan Város Önkormányzata által történő 
megvásárlásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvásárolja a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhelye: 3000 Hatvan, 
Szepes Béla u. 2.) kizárólagos tulajdonában levő alábbi ingatlanokat az itt meghatározott vételárért 
a jelen határozat 1./ számú mellékletében foglalt adásvételi szerződésben foglaltaknak megfelelően: 
 
- A hatvani 893/37 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2. szám alatti 1022 

m2 területű, üzem megnevezésű ingatlant 21.680.000,- Ft + ÁFA, azaz Huszonegymillió-
hatszáznyolcvanezer forint + ÁFA vételáron. 

 
- A hatvani 5293/2 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, Hatvan Madách u. 12. szám 

alatti 370 m2 területű, üzem, udvar megnevezésű ingatlant: 7.500.000,- Ft + ÁFA, azaz 
Hétmillió-ötszázezer forint + ÁFA vételáron. 
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- A hatvani 1161/19 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, 1161/19 hrsz. alatti 2 ha és 

1938 m2 területű beépítetlen terület megnevezésű ingatlant 31.800.000,- Ft + ÁFA, azaz 
Harmincegymillió-nyolcszázezer  forint + ÁFA vételáron. 

 
- A hatvani 1161/18 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, 1161/18 hrsz. alatti 5 ha és 

9281 m2 területű strandfürdő megnevezésű ingatlant 188.420.000, Ft + ÁFA, azaz 
Egyszáznyolcvannyolcmillió-négyszázhúszezer forint + ÁFA vételáron 

 
- A hatvani 0299/4 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvan, külterület 0299/4 hrsz. alatti 

1097 m2 területű szennyvíztelep megnevezésű ingatlant 2.600.000, Ft + ÁFA, azaz Kettőmillió-
hatszázezer forint + ÁFA vételáron. 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
adásvételi szerződések, hitelszerződést módosító okirat, és a jelen határozatban meghatározott 
jogügylet teljesítéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására.  

 
Az ingatlanok megvásárlásához szükséges 315.000.000,- Ft pénzügyi forrást a képviselő-testület az 
alábbiak szerint biztosítja: 
− ÁFA visszaigénylés: 56.000.000,- Ft; 
− Hatvani Strand Üzemeltető Kft. által felvett 

hitel átvállalása: 63.000.000,- Ft; 
− 124/2009. (IV. 30.) számú képviselő-testületi 

határozat alapján a Városi Strandfürdő fejlesztésére 
nyújtott tőketartalék visszafizetése: 65.000.000,- Ft; 

− folyószámlahitel igénybevétele: 131.000.000,- Ft. 
 

 
Határid ő: azonnal (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a közoktatási intézmények megszüntető okiratairól 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 2011. június 30-ával, 
jogutódlással megszünteti az Óhatvani Óvoda és Általános Iskolát, az Újhatvani Óvoda és Általános 
Iskolát, valamint a HKSZK-t. Az államháztartásról szóló törvény alapján a megszüntetés, 
megszüntető okirattal válik végérvényessé. Ezt továbbítani kell a Magyar Állam Kincstár felé. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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201/2011. (V. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közoktatási intézmények megszüntető okiratairól 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező, az Óhatvani Óvoda és Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) 
megszüntető okiratát 2011. június 30-ai hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
202/2011. (V. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közoktatási intézmények megszüntető okiratairól 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező, az Újhatvani Óvoda és Általános Iskola (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. út 8.) 
megszüntető okiratát 2011. június 30-ai hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
203/2011. (V. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közoktatási intézmények megszüntető okiratairól 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét 
képező, a Hatvani Középiskola, Szakiskola és Kollégium (székhely: 3000 Hatvan, Vécsey utca 2.) 
megszüntető okiratát 2011. június 30-ai hatályba lépéssel elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. június 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a hatvani 2980 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba adására vonatkozó szerződés 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez az ingatlan természetben a Balassi Bálint út 3. szám alatt található. Jelenleg az ingatlan kisebbik 
része a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége, nagyobb részt pedig a Kistérségi Társulás 
használatában van. Amikor az MNV Zrt.-től 2005-ben az ingatlant Hatvan Város Önkormányzata 
megkapta használatra, akkor a használatba kérés célja az volt, hogy a Vöröskereszt helyi szervezetét 
helyezzék el ott. Azonban 2005-ben a Kistérségi Társulások megalakultak, melyhez 
munkaszervezetre volt szükség. A Vöröskeresztnek pedig egyéb ok miatt ez a hely nem volt 
megfelelő az elhelyezésére. Az akkori vezetőség úgy döntött, hogy a Kistérségi Társulást helyezi el 
ott, mert a hivatal udvarán lévő helyüket, a VIGASZSZ-t már kinőtték. Ez az MNV-vel kötött 
vagyonhasznosítási szerződésben nem került módosításra. Most ezt a hiányosságot pótoljuk. Az 
MNV Zrt. kérte a határozati javaslatot ilyen tartalommal elfogadni, és a szerződést majd ők ezen 
határozat értelmében fogják módosítani. 
 
 
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: 
 
204/2011. (V. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 2980 hrsz.-ú ingatlan ingyenes tulajdonba 
adására vonatkozó 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 Hatvan Város Önkormányzata és 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint a Kincstári 
Vagyoni Igazgatóság jogutódja között a hatvani 2980 hrsz.-ú, természetben a Hatvan, Balassi B. út 
3. sz. alatti ingatlan ingyenes tulajdonba adására vonatkozóan megkötött szerződés (a továbbiakban: 
Szerződés) módosításához az alábbiak szerint hozzájárulását adja: 
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A Szerződés 2./ pontjában megjelölt hasznosítási cél nem valósult meg, mert 2005. évben az épület 
belső kialakítása és a tisztázatlan használati viszonyok miatt nem a Vöröskereszt helyi szervezete 
került elhelyezésre a Hatvan, Balassi B. út 3. sz. alatti ingatlanba. 
A hatvani kistérség a 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet alapján jött létre.  A kistérségben a 2004. 
évi CVII. tv. és a 36/2005. Kormányrendelet alapján 2005. május 11-től átalakulással többcélú 
társulás működik, neve: Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás. A Hatvan, Balassi Bálint út 
3. sz. alatt a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás Munkaszervezete kapott helyet, ezért a 
Szerződés 2./ pontját, mely a nevezett ingatlan hasznosítási célját határozza meg, módosítani 
szükséges a fent leírtak szerint. 
 
Határid ő: azonnal (határozat megküldésére) 
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján. 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak a részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság nyílt ülését befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Püspökiné Horváth Melinda Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnöke 


