
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2011. június 9-én a Városháza emeleti kistermében 830órai kezdettel megtartott rendkívüli 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnök helyettes 
 Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
            
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző  
 Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 dr. Egyed László                               jegyzői irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
              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. 
 
Kérte, hogy aki a napirendet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
206/2011. (VI. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2011. június 9-
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 a 2011. évi igazgatási szünet elrendeléséről 
  Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 

2. Előterjesztés a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat keretében 
kötendő konzorciumi együttműködési megállapodásról 

  Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

3. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött egészségügyi közszolgáltatási szerződés 
módosításáról 

 
4. Előterjesztés a TISZK meglévő ügyvezetőjének visszahívásáról és új ügyvezető 

megválasztására vonatkozó javaslatról 
  Előterjesztő az 1-4. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó a 3-4. napirendi pontnál: dr. Veres András ügyvéd 
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N y í l t  ü l é s 
 
1. napirend 
Előterjesztés a 2011. évi igazgatási szünet elrendeléséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető  
 
Papp István bizottsági elnök helyettes 
A szabadságot ki kell venni. 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Egy célja van, ami mind a kormányrendeletből, mind a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényből 
levezethető. Ez az, hogy a köztisztviselőknek ezen az időszakban, a rendeletben meghatározott 
szabadságot ki kell adni. Ami fontos az ügyfelek szempontjából, hogy a polgármesteri hivatal 
ügyeleti rend szerint fog működni. Ez azt jelenti, hogy aki bejön a problémájával, kérelmével, az 
minden területen fog hozzá értő munkatársat találni. Nyáron az ügyfélforgalom egyébként is 
lecsökken az évi ügyfélforgalomhoz képest. Jól kommunikálva a lakosság felé talán elérhető, hogy a 
bent lévő kollégákra se háruljon túlzott mértékű munkateher. Ezt a lakosság is szépen meg fogja 
majd szokni évről évre. A bírósági gyakorlatban már évtizedek óta bevett, a közigazgatásban ez most 
van kialakulóban. 
 
Papp István bizottsági elnök helyettes 
Az éves szabadságot mindenkinek ki kell venni következő év márciusáig. De ha nem veszik ki, 
akkor megválthatják, ha nyugdíjba mennek. Ha addig a törvény meg nem változik. 
 

Rodek Antal bizottsági kiment az ülésteremből, jelenlévő bizottsági tagok száma 4. 
 
Egyéb 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: 

 
207/2011. (VI. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2011. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat keretében kötendő 
konzorciumi együttműködési megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
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Dr. Szikszai Márta jegyző 
A kórházi rehabilitációs szolgáltatások fejlesztésére irányuló pályázat beadásáról van szó. A projekt 
konzorciumi együttműködés keretében fog megvalósulni. A projekthez köthető a BAZ megyei 
kórház. Az együttműködési tervezet mellékletében szereplő kórházak az együttműködő partnerek. 
Kérdésként merült fel az előterjesztés előkészítése során az előkészítőnek, hogy miért kórházak 
vannak és miért csak Hatvan Város Önkormányzata, mint egyedüli önkormányzat szerepel. Ez azért 
van így, mert az épületnek, az ingatlannak a tulajdonosai nyújthatják be a pályázatot, hiszen itt ennek 
a pályázati forrásnak a jelentős része az ingatlan műszaki átalakításából, átépítéséből fog állni, és az 
ingatlan tulajdonosának, Hatvan Város Önkormányzatának kellett ezt a pályázatot beadni. 490 millió 
Ft a támogatási összeg, 512 millió Ft a Hatvanra jutó projekt rész. Ez 14 %-a az egész projektnek, 
tehát a konzorciumban résztvevő összes kórházra jutó fejlesztésnek. 
 
Papp István bizottsági elnök helyettes 
Ezt már meg is nyertük, igaz? 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem! Most a konzorciumi együttműködési megállapodás megköttetik. Nyilvánvaló, hogy előzetes 
tárgyalások folytak. A konzorciumi tagok, a konzorciumvezető, az egészségügyért felelős 
minisztérium, illetve a forráskezelő, NORDA között. Nyilvánvaló, hogy már egy tárgyalási 
folyamatnak az eredménye ez a 490 millió Ft. De még pályázati döntés nincs. A pályázatok most 
készülnek, most kerülnek beadásra. De ez egy nagy projekt. 
 
Papp István bizottsági elnök helyettes 
Ez valószínű, hogy meg lesz, úgy tudom. 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen. 
 
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: 
 
208/2011. (VI. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú 
pályázat keretében kötendő konzorciumi együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az ÉMOP-4.1.2/A-11 kódszámú, 
„Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásához szükséges konzorciumi 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 
konzorciumi megállapodást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a konzorciumi együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Határid ő: 2011. június 10. (konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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3. 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 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Két mondatban kiegészíteném az ügyelet átszervezéséhez kapcsolódóan az előterjesztést. A legutóbbi 
testületi ülésen is a testület elé került ugyanennek a közszolgáltatási szerződésnek a módosítása. Ott 
egységes háziorvosi ügyelet került be. Ha a központi szót átvezetjük rajta, akkor 10%-kal magasabb 
OEP finanszírozás érhető el. Úgyhogy most ezt a központi szót fogjuk átvezetni ezen. Amikor a 
kórház elkezdte az ügyelet szervezését, az ÁNTSZ-szel való engedélyezését és az OEP szerződés 
megkötését, akkor vette ezt észre. Tehát ez egy utólagos korrekció. A lényege ugyanaz, de emiatt a 
szó miatt 10%-kal magasabb a finanszírozás összege. 
 
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 szavazattal és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
209/2011. (VI. 9.) 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: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja a 646/2010. (XI. 25.) számú határozattal elfogadott, és a 300/2011. 
(V. 26.) szám határozattal módosított és egységes szerkezetbe foglalt, az önkormányzat és az Albert 
Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. között 2010. november 25. napján 
létrejött egészségügyi szakellátás nyújtására megkötött közszolgáltatási szerződés 2011. május 26-án 
napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, a felek által már aláírt hatályos szövegét 
2011. július 1-jei hatályba lépés mellett. 
 
Határid ő: 2011. június 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a TISZK meglévő ügyvezetőjének visszahívásáról és új ügyvezető 
megválasztására vonatkozó javaslatról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
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Dr. Szikszai Márta jegyző 
A TISZK folyamatosan átalakul, a jelenlegi vezető, Tusnádiné Kiss Erzsébet már nem tudja ezt a 
feladatot ellátni. A javaslat Szalánczi Zoltán hatvani lakos ügyvezetővé történő megválasztására 
vonatkozik. A képviselő-testület ezzel a határozattal nem megválasztja, hanem javaslatot tesz a 
TISZK-et működtető társulás részére, hogy Szalánczi Zoltánt válasszák meg ügyvezetővé. 
 
 
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: 
 
210/2011. (VI. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a TISZK meglévő ügyvezetőjének visszahívásáról és új 
ügyvezető megválasztására vonatkozó javaslatról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja akként határoz, hogy 
javaslatot tesz a társaság jelenlegi ügyvezetőjének, Tusnádiné Kiss Erzsébet (Géczi Erzsébet) 3014 
Hort, Rákóczi u. 56. szám alatti lakosnak a társaság soron következő taggyűlésén történő 
visszahívására. 
 
Határid ő: 2011. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
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: 
 
211/2011. (VI. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a TISZK meglévő ügyvezetőjének visszahívásáról és új 
ügyvezető megválasztására vonatkozó javaslatról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja akként határoz, hogy a 
társaság jelenlegi ügyvezetőjének, Tusnádiné Kiss Erzsébet (Géczi Erzsébet) 3014 Hort, Rákóczi u. 
56. szám alatti lakosnak a visszahívásával egyidejűleg javaslatot tesz Szalánczi Zoltán (an.: Simkó 
Anna) 3000 Hatvan, Tüzér u. 6. szám alatti lakos ügyvezetővé történő megválasztására, határozatlan 
időtartamra. 
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Határid ő: 2011. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
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: 
 
212/2011. (VI. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a TISZK meglévő ügyvezetőjének visszahívásáról és új 
ügyvezető megválasztására vonatkozó javaslatról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja akként határoz, hogy 
javaslatot tesz a társaság jelenlegi 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 6. szám alatti székhelyének 
törlésére és a társaság székhelyének a 3000 Hatvan, Vécsey utca 2. szám alatti ingatlant javasolja. 
 
Határid ő: 2011. június 30. 
Felelős: Hatvan város önkormányzata 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
negyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
213/2011. (VI. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a TISZK meglévő ügyvezetőjének visszahívásáról és új 
ügyvezető megválasztására vonatkozó javaslatról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzési-szervezési 
Nonprofit Közhasznú Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a /2011. (VI. 9.) sz. képviselő-testületi határozatok szerinti javaslatok 
taggyűlés elé terjesztésére és taggyűlésen a fenti határozatoknak megfelelő szavazat leadására, és az 
azzal kapcsolatos okiratok jegyzőkönyvének, cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges 
okiratok aláírására.  
 
Határid ő: 2011. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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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 ülését befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 
 
 

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


