
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2011. szeptember 26-án a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott 
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. Szikszai Márta jegyző  
 Komendáné Nagy Márta aljegyző 
 dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
 dr. Stankovics Éva Albert Schweitzwer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit 
  Kft. ügyvezető igazgatója 
              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: 
 
286/2011. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2011. 
szeptember 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 az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató 

Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról és az alapító 
okirat módosításáról 

 
2. Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. és a 

Med-Econ Humán Szolgáltató Kft., valamint az ILEX Vezetési Tanácsadó Kft. között 
megkötött megbízási szerződés jóváhagyásáról 

 
3. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 

Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról 
 

4. Előterjesztés a Csányi úti piacra vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosításáról 
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5. Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány új felügyelőbizottsági elnökének és 

tagjának megválasztásáról 
 

  Előadó az 1-5. napirendi pontnál: dr. Veres András  
 

6. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
  Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 

7. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
8. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 
  Előadó a 7-8. napirendi pontnál: Kovács Imréné szociális osztályvezető 
 

9. Előterjesztés szociális boltok üzemeltetése tárgyában a Hatvan-TISZK Kft-vel kötendő 
együttműködési megállapodáshoz és részére tagi kölcsön nyújtásához 

 
  Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

10. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
  Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 

11. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Víziközmű Beruházó Társulattal kapcsolatos elszámolási 
eljárás eredményéről 

 
  Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

12. Előterjesztés a „Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk 
növelésének támogatása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 

 
  Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna osztályvezető 
 

13. Előterjesztés a Moldvay Győző Galéria névváltoztatásáról 
 
  Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
  Előterjesztő az 1-13. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
 

14. Egyebek 
 
Z á r t  ü l é s : 
 

1. Előterjesztés a „Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” kitüntetés    
 adományozásáról 
  Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
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1. napirend 
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról és az alapító okirat 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
A vonatkozó jogszabályok értelmében az üzemi tanács is delegálhat a felügyelőbizottságba. Így lesz 
teljes a kórház felügyelőbizottsága. A delegált tagok: dr. Dolacsek Miklós és Tóth Józsefné. Az 
üzemi tanács a delegálási jogával élt. Most a képviselő-testület feladata az, hogy a kórház 
felügyelőbizottságát az üzemi tanács javaslata alapján megválassza, illetve az üzemi tanács 
delegálását jóváhagyja.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ha az üzemi tanács bennük tette le a bizodalmát, akkor nem merül fel kifogás. Én tudomásul 
veszem. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
287/2011. (IX. 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. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról 
és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.., a 
továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 39. § (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a gazdasági 
társaság felügyelőbizottságának tagjaivá megválasztja az üzemi tanács által jelölt alábbi 
személyeket 2011. szeptember 29. napjától kezdődő hatállyal 2013. október 28. apjáig tartó 
határozott időtartamra: 
 
1./ Dr. Dolacsek Miklós (an.: Bánrévi Halász Eszter, sz.: Budapest, 1961.07.22., 2179 Pécel, Blaha 
L. u. 21/A. szám alatti lakos) 
2./ Tóth Józsefné (an.: Bugyi Julianna, sz.: Hatvan, 1956.12.24., 3000 Hatvan, Bethlen G. u. 21. 
szám alatti lakos) 
 
A felügyelőbizottság tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek. 
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Határid ő: 2011. szeptember 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
288/2011. (IX. 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. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról 
és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16., a 
továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaság 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
- az alapító okirat 20./ pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

20./ Felügyelő Bizottság 
A felügyelő bizottság tagjai: 
1./ Marján János (lakik: 3000 Hatvan, István király u. 2.; an: Májercsik Mária) 
2./ Dr. Bőze Barna Zsolt (lakik: 3000 Hatvan, Úttörő u. 15.; an: Fister Margit Kinga) 
3./ Laczkóné Kepes Anikó (lakik: 3016 Boldog, Bartók Béla u. 86., an: Morvai Erzsébet) 
4./ Dr. Dolacsek Miklós (lakik: 2179 Pécel, Blaha L. u. 21/A., an.: Bánrévi Halász Eszter) 
5./ Tóth Józsefné (lakik: 3000 Hatvan, Bethlen G. u. 21., an.: Bugyi Julianna) 
 
A felügyelő bizottság tagjainak megbízatása 2010. október 28. napjától, 2011. április 1. 
napjától, illetve 2011. szeptember 29. napjától kezdődő hatállyal 2013. október 28. napjáig 
tartó határozott időtartamra szól. 
A felügyelő bizottság tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. 
Határozatképes, ha a bizottság legalább három tagja jelen van. Határozatát a jelenlevők 
egyszerű szótöbbségével hozza. 
A felügyelő bizottság tagjai külön okirat keretében nyilatkoznak, hogy személyükben az 
vonatkozó törvényekben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, és a felügyelő 
bizottsági taggá történő megválasztásukat elfogadják. 
A felügyelő bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését.  
Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású dolgozóitól jelentést 
vagy felvilágosítást kérnek, a társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja, illetőleg 
szakértővel megvizsgáltathatja. 
A felügyelő bizottság köteles megvizsgálni a gazdasági társaság legfőbb szerve elé 
terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a mérleget és a vagyonkimutatást. 
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A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény 
felhasználásáról a társaság legfőbb szerve csak a felügyelő bizottság írásbeli jelentésének 
birtokában dönthet. 
A felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. 
A felügyelő bizottság tagját e minőségében a társaság alapítja, illetve munkáltatója nem 
utasíthatja. 
A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti.  
Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a felügyelő bizottság bármely tagja 
írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül 
köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő 
összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés 
összehívására. 
A felügyelő bizottság egyebekben ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a társaság legfőbb 
szerve hagy jóvá. 
Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapító okiratban meghatározott létszám alá 
csökken, vagy nincsen aki az ülését összehívja, a társaság ügyvezetése a felügyelő bizottság 
rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb 
szervének ülését. 
A felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, 
illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.  
A felügyelő szerv tagja az alapító ülésén tanácskozási joggal részt vesz. 

Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági 
szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy 
egyébként sérti a gazdasági társaság, illetve az alapító érdekeit, összehívja a gazdasági társaság 
legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére. 
A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a 
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. 
A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy -  
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől 
számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető 
szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. 
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 
nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet 
ellátó szervet. 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy, aki 
a) a vezető szerve elnöke vagy tagja,  
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
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Határid ő: 2011. október 28. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
289/2011. (IX. 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. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról 
és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-
Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.., a 
továbbiakban: gazdasági társaság) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a jelen határozat 
mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat 
módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2011. október 28. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. és a Med-
Econ Humán Szolgáltató Kft., valamint az ILEX Vezetési Tanácsadó Kft. között megkötött 
megbízási szerződés jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Dr. Stankovics Éva, az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója 
Ennek a célja a Semmelweis Terv elfogadása, ami folyamatban van. Azt is tudjuk, hogy Hatvan 
városának nagyon fontos az egészségügyi intézménye. Polgármester úrral egyetértésben szeretnénk, 
hogy a Heves megyei egészségügyi ellátórendszer mindenképpen illeszkedjen a Semmelweis Tervhe, 
tehát a kormány elképzeléseihez, ez az anyag azt célozza meg. Készít egy helyzetfelmérést, illetve 
illesztési javaslatot fog tenni az önkormányzatoknak. Nemcsak Hatvan városának, hanem egész 
Heves megyének. 
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Rodek Antal bizottsági tag 
Folytatva az igazgató asszony gondolatmenetét, nekem egy kérdésem van. Ha azt mondjuk, hogy 
egész Heves megye egészségügyi ellátásáról van szó, akkor azt miért Hatvan városa finanszírozza? 
 
Dr. Stankovics Éva, az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója 
Ez a kérdés jogos. Egyrészt polgármester urat kell erről megkérdezni, másrészt Hatvan városának az 
is fontos, hogy hogyan illeszkedik a Heves megyei egészségügyi koncepcióba. Persze ez 
költségvetés, de ez egy magasztosabb dolog. A város hosszú távú egészségügyi céljait tekintve ez 
igen kiemelkedő jelentőségű dolog. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Én remélem, hogy ez a tevékenység arra irányul, hogy a Heves megyei ellátó rendszerben Hatvan 
minél jobban pozicionálja magát. 
 
Dr. Stankovics Éva, az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója 
Pontosan. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nyilván a Bugáth Pál Kórház, a Markhot Ferenc Kórház is mindent elkövet, hogy a majdan a 
kormány által rendelkezésre bocsátott tortából minél nagyobb szeletet vágjon ki magának. Hatvan 
város kórházának a léte, nem léte, illetve ezen belül az elfoglalt helye, szerepe meghatározó, nem a 
képviselő-testületnek, a városvezetésnek, hanem a város lakóinak. Én úgy gondolom, hogy ha ezt a 
munkát kiváló színvonalon végzik el. Megnéztem az interneten mind a két céget, és nagyon jó 
referenciákkal és munkatapasztalatokkal rendelkeznek. Véleményem szerint egy jó befektetés lehet. 
Mivel a kórház már saját hatáskörben már meg is kötötte, így a képviselő-testületnek nem az a 
feladata, hogy eldöntse, hogy legyen, ne legyen. Az önkormányzat valamilyen törvényes jogszabály 
által megengedett módon lefinanszírozza, mert a kórháznak nyilvánvalóan nincsen anyagi ereje 
hozzá. Én ezt támogatni tudom, mert minden olyat támogatok, ami a kórház ügyét előbbre viszi a 
városlakók érdekében.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Távol álljon tőlem, hogy a hatvani kórház ellen beszéljek. Nyilván nekem is az az érdekem, hogy 
minél jobban erősödjön, minél jobb pozíciót szerezzen a térségben. Csak feltűnt, hogy ha a Heves 
megyei ellátórendszerről van szó, akkor miért csak Hatvan városa finanszírozza. 
 
 
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: 
 
290/2011. (IX. 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 Nonprofit 
Közhasznú Kft. és a Med-Econ Humán Szolgáltató Kft., valamint az ILEX Vezetési Tanácsadó Kft. 
között megkötött megbízási szerződés jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata, mint az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint u. 16.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a nonprofit 
közhasznú gazdasági társaság, mint megbízó és a Med-Econ Humán Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság, valamint az ILEX Vezetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint 
megbízottak között 2011. július 28. napján kelt megbízási szerződést a jelen határozat 
mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata, mint az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031298, székhely: 3000 Hatvan, 
Balassi Bálint u. 16.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy fenti megbízási 
szerződésben meghatározott megbízási díj összegét, mely 3.800.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 
4.750.000.- Ft egyösszegű vissza nem térítendő támogatás jogcímén a nonprofit közhasznú 
gazdasági társaság, mint megbízó rendelkezésére bocsátja, melynek fedezete az önkormányzat 
költségvetésében a többlet adóbírság bevétel terhére rendelkezésre áll. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megbízási szerződés 
ellenjegyzésére. 
 
Határid ő: 2011. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
 
3. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Módosításra kerül hét szerződés. A vagyonvédelmi tevékenység, a közétkeztetés, a karbantartás, a 
közterületi gépjárműparkolók üzemeltetésre vonatkozó szerződés, a vízkárvédelmi feladatok, a 
kegyeleti, és az önkormányzati piacok fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó szerződések. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Látom, hogy határozott idejűek lesznek ezek a szerződések. Miért? 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
A közbeszerzés törvény rendelkezései szerint az önkormányzatnak közbeszereztetni kellene ezeket a 
tevékenységeket, kivéve, hogy ha a kizárólagos tulajdonában álló cég látja el ezeket a feladatokat, 
amely cégnek a bevételének 90 %-a ezeknek a közszolgáltatásokból származik, illetve a bizonyítani 
kell, hogy a piaci áraknak megfelel, a közszolgáltatási szerződésben foglalt árak reálisak. Még egy 
kikötés van, hogy határozott időre, de legfeljebb 3 évre köthetőek meg ezek a közszolgáltatási 
szerződések. 
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Köszönöm. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
291/2011. (IX. 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 és Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések 
módosításáról 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 Városgazdálkodási 

Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-
020250, adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – megkötött, a vagyonvédelmi tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően 
közös megegyezéssel megszünteti. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
vagyonvédelmi tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést megszűntető 
okiratot szövegét elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az okirat aláírására. 

 
Határid ő: 2011. szeptember 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
292/2011. (IX. 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 és Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
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1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-
020250, adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – megkötött, a munkahelyi és közétkeztetési 
tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletében 
foglaltaknak megfelelően módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2011. szeptember 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
293/2011. (IX. 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 és Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések 
módosításáról 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 Városgazdálkodási 

Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-
020250, adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – megkötött, a karbantartási tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően 
módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2011. szeptember 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
negyedik határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
294/2011. (IX. 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 és Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések 
módosításáról 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 Hatvan Város 

Önkormányzata által alapított és kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-
020250, adószáma: 14551420-2-10) megkötött, a közterületi gépjármű parkolók üzemeltetésére 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a jelen 
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2011. szeptember 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
ötödik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
295/2011. (IX. 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 és Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések 
módosításáról 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 Hatvan Város 

Önkormányzata által alapított és kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-
020250, adószáma: 14551420-2-10) megkötött, a vízkár védekezési feladatok ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a jelen 
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. 
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2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2011. szeptember 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
hatodik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
296/2011. (IX. 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 és Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések 
módosításáról 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 Hatvan Város 

Önkormányzata által alapított és kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-
020250, adószáma: 14551420-2-10) megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződést módosítja 
és egységes szerkezetbe foglalja a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2011. szeptember 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
hetedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
297/2011. (IX. 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 és Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött egyes közszolgáltatási szerződések 
módosításáról szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város 

Önkormányzata által alapított és kizárólagos tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-
020250, adószáma: 14551420-2-10) megkötött, az önkormányzati piacok fenntartására és 
üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes szerkezetbe 
foglalja a jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2011. szeptember 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Csányi úti piacra vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Itt is a fő indok az, hogy a piacok üzemeltetéseire vonatkozó közszolgáltatási szerződést a 
közbeszerzési törvényekkel összhangba hozzuk. 
 
 
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, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
298/2011. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Csányi úti piacra vonatkozó vagyonkezelési szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvani Városgazdálkodási 

Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-
020250, adószáma: 14551420-2-10) – mely részvénytársaság alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa Hatvan Város Önkormányzata – megkötött, a hatvani 4250/1 hrsz., a hatvani 
9271/2 hrsz., a hatvani 9272 hrsz., a hatvani 10312 hrsz., a hatvani 10313 hrsz., a hatvani 10314 
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hrsz. és a hatvani 4359 hrsz. alatt felvett ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelési szerződést a 
jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően módosítja és egységes szerkezetbe 
foglalja. 

2. A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező vagyonkezelési szerződés 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Szabó Zsolt 
polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési szerződés 
aláírására. 

 
Határid ő: 2011. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a „Hatvan Városért” Közalapítvány új felügyelőbizottsági elnökének és tagjának 
megválasztásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A Tóth Zsolt az iskolaigazgató? Ha nem akkor mit lehet tudni róla? 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Nem. Az OTP-ben dolgozott az apukája, Tóth Ágoston. Nem tudom mivel foglalkozik, de a 
társadalmi életbe aktívan bekapcsolódott. Javasolni tudom. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
És a Svejkovszky úr? 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Vállalkozó, sokféle dologgal foglalkozik, korábban a vasipari dolgokkal foglalkozott. Én őt is 
javasolom a bizottságba. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Bizonyára kiváló szakemberek, de az alapítvány feladatkörét tudjuk, aminek van egyfajta 
feladatköre. Jó lenne ha tudnánk, hogy miféle munkatapasztalattal rendelkeznek. Jelzem, hogy 
kifogásom nincsen ellenük, de ugyanakkor nem fogom támogatni, mert nem tudom kik ők. Nem 
tartom elégséges információnak ahhoz, hogy bármit is el tudjak dönteni. 
 
 
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 nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
299/2011. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Hatvan Városért” Közalapítvány új 
felügyelőbizottsági elnökének és tagjának megválasztásáról szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a „Hatvan Városért” Közalapítvány 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., bírósági nyilvántartási szám: Pk. 60.239/1991/7.) alapítója 
akként határoz, hogy Péter Sándor (an.: Lénárt Mária, lakik: 3000 Hatvan, Kertész u. 3.) 
felügyelőbizottsági tag 2011. szeptember 1. napján kelt lemondó nyilatkozatát és Takács Péter (an.: 
Sisa Ilona lakik: 3000 Hatvan, Kertész u. 21.) a felügyelőbizottság elnökének 2011. szeptember 6. 
napján kelt lemondó nyilatkozatát 2011. szeptember 29. napjával tudomásul veszi és elfogadja. 
 
Határid ő: 2011. szeptember 30. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző 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 nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
300/2011. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Hatvan Városért” Közalapítvány új 
felügyelőbizottsági elnökének és tagjának megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a „Hatvan Városért” Közalapítvány 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., bírósági nyilvántartási szám: Pk. 60.239/1991/7.) alapítója 
akként határoz, hogy „Hatvan Városért” Közalapítvány felügyelőbizottság elnökének és tagjának 
2011. szeptember 29. napjától kezdődő hatállyal 2014. szeptember 30. napjáig tartó határozott 
időtartamra az alábbi személyeket választja meg: 
− Tóth Zsolt Ágoston an.: Vásárhelyi Katalin, lakik: 3000 Hatvan, Pázsit u. 3. 4/11. - 

felügyelőbizottság elnöke, 
− Svejkovszky József an.: Kernya Mária, lakik: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 120. - 

felügyelőbizottság tagja. 
 
A felügyelőbizottság elnöke és tagja tiszteletdíjban nem részesül. 
 
Határid ő: 2011. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
301/2011. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Hatvan Városért” Közalapítvány új 
felügyelőbizottsági elnökének és tagjának megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint alapító úgy dönt, hogy a „Hatvan Városért” 
Közalapítvány (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2., bírósági nyilvántartási szám: Pk. 
60.239/1991/7.) alapító okiratát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a felügyelőbizottság 
elnökének és tagjának lemondása és a felügyelőbizottság új elnökének és tagjának megválasztása 
miatt módosítja, a jelen határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okirat szövegét elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a változásokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2011. október 28. (bírósági nyilvántartási átvezetés kezdeményezésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
 
Dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
Több napirendi pont is foglalkozik a szociális bolt kialakításával, ez is ehhez kapcsolódik. A Hatvan 
Kártyával alapvetően majd 20 % kedvezménnyel lehet vásárolni. De a szociális rendeletben 
szabályozott keretek között 30 és 40 % kedvezmény is igénybe vehető. Másik módosítás, hogy a 
Hatvan Kártyából nem kell minden évben újat venni, hanem meg lehet újítani, illetve nem kaphat 
kártyát az, akinek az önkormányzat felé gépjárműadó tartozása van. A szociális tartalmú Hatvan 
Kártyához nem kapcsolódhat ingyenes parkolási és behajtási engedély, amennyiben nem tudja 
kifizetni az 1200 Ft-os kártyadíjat.  Emiatt kellett módosítani a Hatvan Kártyáról szóló rendeletet. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Jó lenne, ha a segélyek nagy részét itt lehetne behajtani, mert egyébként nagyon sok gyerek éhezik, 
hiába kapják meg a különböző segélyeket, inkább elköltik cigire, italra. 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
A következő napirendi pontnak ez lesz a témája. Teljes mértékben nem tudjuk kizárni a pénzbeli 
átmeneti segélyezést. De nagyban lecsökkentettük. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Akinek gépjárműadó tartozása van, az nem kaphat Hatvan Kártyát. Nem úgy van, hogy nem kaphat 
Hatvan Kártyát, akinek helyi adó tartozása van? Csak akinek gépjárműadó tartozása, vagy akinek 
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bármilyen adó tartozása van? Ha gépjárműadóban nincs tartozása, de másfajta adótartozása van, az 
kaphat kedvezményt? 
 
Dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
Igen, a szabályozás ez, de aljegyző asszony tud bővebb tájékoztatást adni. 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Igazából az volt a szándék, amikor a Hatvan Kártyáról szóló rendeletet megalkottuk, hogy 
elsősorban a legtöbb kedvezmény a gépjárművel kapcsolatos kedvezmény volt, tehát ingyenesen 
parkolhatnak, illetve behajthatnak bizonyos utcákba. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
De most már nem.  
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Ennek a rendeletnek ne az legyen a célja, hogy az adótartozásokkal kapcsolatos szankciót alkalmaz, 
hanem elegendő legyen csak a gépjárműadóhoz kapcsolódó szankció. Ez is szerepelt a rendeletben, 
csak hogy időközben technikai hiba történt, mert egy módosítás során véletlenül kikerült belőle. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag. 
Jó, nincs kifogásom, csak tisztázni akartam.  
Egyébként egyetértek azzal, amit Papp István képviselő úr mondott, hogy elsősorban ételre adjanak, 
mert én is tudok olyan gyereket, aki napról napra éhesen megy az iskolába. Ha nem adnának neki az 
osztálytársai, akkor éhezne. Nekem nagyon tetszik ez az irány, mivel egyre nehezebben élnek az 
emberek. De valaki elmondaná nekem, hogy fog működni ez a dolog? A finanszírozása, a 
felügyelete, ki adja a dolgozókat, ki ellenőrzi? Mert ha az önkormányzat ezt létrehozza, akkor a 
felelősség az övé, hogy ez törvényesen, és kifogástalanul, a lehető legcélszerűbben működjön, tehát 
szeretném átlátni. Pl. hogy a 20% kedvezmény, amit a Hatvan Kártyára lehet kapni, hogy ha a 
TISZK-en keresztül működteti az önkormányzat, akkor az a 20% árrést ki fizeti? Ha a kedvezmény 
40 %, ki fizeti? Ki ellenőrzi, hogy tényleg megkapják-e? Hogyan tudjuk mi ezt felügyelni? Biztos 
nagyon jól ki van találva, de szeretném átlátni. Egyáltalán mit lehet kapni a szociális boltban, mert az 
élelmiszer egy dolog, de egy gyermeknek másra is van szüksége? 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
A Hatvan Kártyáról szóló rendelet, a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet, illetve a 
gyermekvédelmi rendelet mind abból az apropóból lett módosítva, mert a szociális boltot be kívánja 
indítani az önkormányzat a TISZK-en keresztül. Ezekhez a napirendekhez vonatkozik a 
hozzászólásom. Teljesen jogos, hogy ennek a komplett lényegét látni kell. 
A Hatvan-TISZK Kft. egy nonprofit kiemelkedően közhasznú jellegű kft. Egy Nonprofit Kft. 
nyereséget nem termelhet oly módon, hogy a tagok részére visszaosztásra kerüljön, hanem a képződő 
nyereséget a közhasznú tevékenységébe kell beleforgatni. A TISZK Kft.-ben a 700 ezer Ft-os 
törzsbetéthez viszonyítva Hatvan városa 300 ezer Ft-tal rendelkezik, és még tárgyalásban állunk 
másik két tulajdonossal, akiktől a névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrészt meg lehet majd 
vásárolni. Ha az egyik sikerül, már akkor elmondhatjuk, hogy többségi tulajdonosok vagyunk. A 
TISZK Kft.-nek az egyik főbb tevékenysége az, hogy a szakképzések során gyakorlati helyet 
biztosít. Ami az önkormányzat részéről szociális bolt, azt ő tanboltként fogja működtetni, 
üzemeltetni. Tehát ennek a működési költségeit az előzetes számítások alapján, a szakképzési 
hozzájárulásból finanszírozni tudja. A TISZK és az önkormányzat közötti megállapodásban szerepel 
az, hogy az önkormányzat maximum 40% kedvezményt nyújthat a szociális vásárlási kedvezmény 
keretében. Ezt a szociális rendeletben szabályoztuk le, ahol 40, illetve magasabb jövedelem esetén 
maximum 30%-os kedvezményre jogosít a szociális tartalmú Hatvan Kártya. A TISZK által 
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alkalmazott átlagos árrés 40 %. Ezt lerögzítettük a megállapodásban, tehát ami kedvezményt a 
TISZK által üzemeltetett szociális bolt nyújt az ellátottaknak, ott nem keletkezik ráfizetés, mert 
akkor adja beszerzési áron. Tulajdonképpen vesztesége senkinek nem keletkezik, de a szociális 
kedvezmények vonatkozásában a TISZK-nek nem keletkezik nyeresége, ami nem feltétlenül 
szükséges, mint nonprofit szervezetnek. A TISZK Kft. vezetőjével számoltuk, hogy a normál Hatvan 
Kártyásoknál keletkezik 20 % nyeresége, illetve akik normál módon vásárolnak a boltban. A 
szociális vásárlási kedvezménynek van egy felső határa, amit a szociális rendelet rögzít. Lehet, hogy 
aki megszereti a boltot, azután is oda fog járni, hogy levásárolta a szociális keretét, akkor is lesz 20 
% kedvezménye, mert normál Hatvan kártyaként is működik. A TISZK állandó költségei 
tulajdonképpen ebből a 20 % nyereségből lesznek fedezve. A kezdő árukészlet beszerzéséhez tagi 
kölcsönt nyújtana az önkormányzat a TISZK Kft.-nek, amiből 6 millió Ft-ot a kezdő árukészlet 
feltöltésére költ, 3 millió Ft-ból pedig 3 hónapig finanszírozza az állandó költségeit, amíg ez az üzlet 
bejáratódik. A bolt üzemeltetése kapcsán a számításokat a TISZK Kft. ügyvezetése végezte. Ők azt 
mondták, hogy elvileg ők ezt a boltot üzemképesnek tartják. Megpróbálkozunk vele, mert ez tűnik az 
önkormányzatnak a legelőnyösebb lehetőségnek. Azzal, hogy lecsökkentettük az átmeneti 
segélyezések számát 3-ról 1-re, ez sarkított, de ez azt jelenti, hogy azt a 10 millió Ft-ot, amit évente 
az önkormányzat a költségvetésből ilyen célokra használt fel, azt most harmadoljuk. Tehát 
tulajdonképpen egy 6 millió Ft-os megtakarításra lehet számolni. A 9 millió Ft-os tagi kölcsön ilyen 
számítások alapján 1,5 év alatt az önkormányzat részére megtérül, úgy, hogy természetesen a tagi 
kölcsönszerződésben foglalt feltételekkel, ezt 6 hónap türelmi idő után 18 hónap alatt visszafizeti az 
önkormányzat részére. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A szociális összeg kerete miből tevődik össze? Van már összeg, hogy ki mire jogosult? 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Persze, a szociális rendelet helyi szabályairól szóló előterjesztésben benne van. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Akkor valószínű, hogy ez elkerülte a figyelmemet, vagy nem kapcsoltam össze ezzel. És mennyi ez 
az összeg? 
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
Havi 10 ezer Ft. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ha jól értem, akkor 3 millió Ft lesz az átmeneti segély kiadására, 6 millió Ft pedig ennek a 
finanszírozására? Rákerül a kártyára, amit megkap a TISZK? 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
A TISZK azt vállalta, hogy beszerzési áron adja. Tehát neki nincs mit megtéríteni. Nyeresége sincs. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A 40 % árrés az élelmiszerek vonatkozásában szerintem nagyon durva. Ez iszonyú magas 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Átlagos árrésről beszélünk. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
A tejen van 100 % árrés. 
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Én mint laikus azt mondom, hogy a 40 % árrés irdatlan magas. Hogyan látjuk ezt át, hogy ez hogy 
működik? Megkapják-e a kedvezményt, úgy kapják-e meg? Nem azért, mert bármit feltételeznénk a 
TISZK-ről, de mégis, itt pénzről, ellátásról, juttatásról van szó. Az a cél, hogy oda jusson a 
rászorulókhoz. Hogyan tudjuk azt garantálni, hogy úgy használják fel, ami a döntéshozó szándéka?  
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez mind benne van az együttműködési megállapodásban. Az együttműködés az önkormányzat és a 
TISZK között áll fenn, az önkormányzat a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodájának útján, 
gazdaságossági, pénzügyi és szociálpolitikai szempontok alapján ellenőrizheti ezeknek az üzleteknek 
a működését.  
 
Komendáné Nagy Márta aljegyző 
A szociális bolt a földprogramhoz is kapcsolódik. A Zrt. ősztől elkezdi a földet művelni, tehát 
lehetőség szerint minél több dolgot tudjon itt megtermelni, előállítani, másrészt a kistérségen belül, 
tehát helyi termelőkre és termékekre számítanak a forgalmazott termékek körében. A másik, hogy a 
szociális kedvezmény az egyedi döntés alapján történik. Polgármesteri átruházott hatáskörben 
születik egy határozat, amit mi megküldünk a szociális bolt üzemeltetőjének. Ugyanakkor az az 
információ, hogy név szerint ki az, aki ezt a kedvezményt megkapja, és amiből következtethetünk 
belőle, hogy mennyi a keret,- ugye 10 ezer Ft, vagy további családtagok esetében 5 ezer Ft,- és 
mennyi az ő esetében levásárolható összeg, az rákerül a Hatvan Kártyájára. Ezt az informatikai háttér 
fogja biztosítani, illetve ellenőrizni. Egyedileg nem is kell követni, mert maga a kártya hasonlóan fog 
működni, mint a közgyógyos kártya. Az is követhető, hogy kinek mennyi kedvezménye van. Itt 
látjuk biztosítottnak azt, hogy aki azt a kártyát megkapta, a kedvezményével élni tudjon. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az árakat ki fogja ellenőrizni? 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Had mondjak hozzá valamit. Tudnod kell, hogy a TISZK-be beléptünk, a Bosch-sal és a többi céggel 
is nagyon jó a viszonyunk. Ők támogatják az önkormányzatot. Nem lehet a TISZK-es pénzből 
állandóan számítógépet venni. Nagyon jó az elgondolás, ezáltal mi is pénzt spórolunk meg. Be lesz 
vonva a DISZI, ott a tanulók gyakorolhatnak. A saját földekről bejön az áru, és nonprofit a Kft., tehát 
ennek a lényege, hogy nem kell profitálni, csak működni. Ha sikerül az élelmiszereket beszerezni, 
akkor mindenki jól jár. Nem cigire, piára költik a pénzt, hanem élelmiszerre. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Én maximálisan látom a jó szándékot, és az irányt is jónak találom. De muszáj érdeklődni ahhoz, 
hogy értse az ember, hogy véleményt tudjon formálni. Nem is tűnik rossz megoldásnak. 40 éve 
vagyok pénzügyi területen, az aggodalom innen ered. Nem a szándékkal és a céllal van a baj, hanem 
hogy van-e ebben zökkenő lehetősége. De ha valami van, akkor bele kell nyúlni, hogy az eredeti 
szándék ne sérüljön. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Szerencsém volt végighallgatni egy továbbképzésen a túristvándi polgármester asszonyt, aki 17 éve 
polgármester, és ő ezt azóta csinálja. Túristvándiban nincs munkanélküli. Az emberek mindent 
megtermelnek, ezek a termények átmennek ezen a bolton. Azt mondta, hogy abban a kis faluban 6 
millió Ft volt a segélyezés, most pedig 5 millió Ft visszaforog a bolton keresztül, csak 1 millió Ft 
megy ki a segélyekre. Ott is úgy vásárolnak, hogy a rendes ár 20 %-áért, úgyhogy ez teljesen 
normális dolog.  
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
302/2011. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács Imréné szociális oszályvezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
303/2011. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. 
(II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács Imréné szociális osztályvezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
304/2011. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. 
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(II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés szociális boltok üzemeltetése tárgyában a Hatvan-TISZK Kft-vel kötend ő 
együttműködési megállapodáshoz és részére tagi kölcsön nyújtásához 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Dr. Szikszai Márta jegyző 
Az üzlethelyiségek kialakítását a TISZK megoldja, tanulókkal fogja felújíttatni. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Volt egy régi közös bizottsági ülés, amin a Csuvikovszy Lajos mondta, hogy miért nem dolgoztatunk 
a DISZI-sekkel? Most itt van, de a jogi alapját meg kell keresni. Nem úgy van, hogy fogjuk, 
kiküldjük őket és dolgoznak. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Egyébként a mi társasházunk szigetelését is ők csinálták, és nagyon jó minőségben, nagyon szépen, 
ráadásul olcsóbban. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
305/2011. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális boltok üzemeltetése tárgyában a Hatvan-
TISZK Kft-vel kötendő együttműködési megállapodáshoz és részére tagi kölcsön nyújtásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete szociális boltok üzemeltetésével megbízza a 
részesedésével működő Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaságot abból a célból, hogy a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
11/2008. (II.29.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint a szociálisan rászorulók részére az ott 
forgalmazott áruk vásárlása esetén az egyedi önkormányzati határozatokban meghatározott 
kedvezményt nyújtsanak (szociális vásárlási kedvezmény), valamint a Hatvan Kártyáról szóló  
6/2011.(I.28.) önkormányzati rendelet értelmében a Hatvan Kártyával rendelkezők részére a 
népboltok az ott forgalmazott áruk vásárlása esetén a rendeletben meghatározott kedvezményt 
nyújtson. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
együttműködési megállapodás szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
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együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2011. október 1. (együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere jegyző útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
306/2011. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális boltok üzemeltetése tárgyában a Hatvan-
TISZK Kft-vel kötendő együttműködési megállapodáshoz és részére tagi kölcsön nyújtásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja úgy dönt, hogy 
9.000.000-, Ft, azaz Kilencmillió forint összegű tagi kölcsönt nyújt a Hatvan-TISZK Szakképzés-
szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság részére a szociális 
népboltok üzemeltetési feladatainak ellátása céljából a jelen határozat mellékletében foglalt 
kölcsönszerződés rendelkezései szerint. 
  
A tagi kölcsön visszafizetésének határideje: 2013. november 30. napja. 
 
A kölcsön folyósítására az önkormányzat 2011. évi költségvetésében a többlet adóbírság bevétel 
nyújt fedezetet. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
kölcsönszerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2011. október 27. (kölcsön folyósítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere jegyző útján 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előadó: dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
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Dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
Az egyik változtatás az, hogy a fecskelakásoknál csak összkomfortos lakásokat lehetett kiadni, most 
már komfortosat is lehet. A másik pedig a Szociális és Lakásügyi Bizottság elnökének 
kezdeményezésére született módosítás, mely arról szól, hogy ha van egy pályázati eljárás, akkor nem 
a nyertes pályázót nevezik meg a lakásügyi bizottság döntésével, hanem egy rangsort állítanak fel, és 
ha esetleg az elsőként jogosult visszamondja, akkor egyből a második helyen lévőt meg lehet 
keresni, nem kell újra pályáztatni. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
307/2011. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Víziközmű Beruházó Társulattal kapcsolatos elszámolási 
eljárás eredményéről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az előterjesztés azért készült, mert a szennyvízberuházás I. üteme már elkészült az előző években, és 
a képviselő-testület már augusztusban elfogadta a beruházás megvalósult elszámolását. Azóta ez 
változott, mert jöttek be bevételek is, és most hozzátettük még, hogy az I. ütemben megvalósult a 
címzett beruházás keretében a szennyvízberuházás. Annak az elszámolása is megtörtént. Ezekben az 
elszámolásokban, a megállapodás mellékletében nyomon követhetők a bevételek és kiadások, amik 
Hatvan Város Önkormányzatát érintették. Bevételi oldalon az érdekeltségi egységekhez kötődő 
pénzeszközök, tehát a címzett támogatási pénzek Hatvan Város Önkormányzata számlájára 
átérkeztek. Amit előző években le kellett adni óvadékot, és azok kamatrészeit, azokből az 
összegekből visszafizetésre kerültek a hitelnek a részei, ami a kért támogatás esetén több mint 172 
millió Ft, címzett támogatás esetén pedig 416 millió Ft. Az elszámolásban van olyan tétel, ami a 
következő hónapokban jön, mégpedig az LTP, és az ún. kintlévőségek, amit az önkormányzat adók 
módjára fog behajtani. Van benne még két olyan tétel, a TIOP esetén 118 millió Ft, a címzett 
támogatás esetén 4 millió Ft, amit az elszámolásban Hatvan Város Önkormányzata térít, de egy 
külön megállapodás szükséges, mert pénzügyileg ez a Társulat számláján nem volt. Azt kell még az 
elszámolás alapján megemlíteni, hogy van egy külön fejlesztési számlánk, ami a vízmű bérleti 
díjából tevődik össze, amin 278 millió Ft volt. Ezt a pénzt a hitel-visszafizetésbe beforgatta az 
önkormányzat. És ezzel a pénzzel is Hatvan Város Önkormányzata, a Viziközmű számlája 
növekedett. A fejlesztési pénzeszközünk így úgymond szabadabb. Ezek a tranzakciók most 
folyamatban vannak, a héten lezajlanak.  
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
308/2011. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Víziközmű Beruházó Társulattal 
kapcsolatos elszámolási eljárás eredményéről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja 453/2011. (VIII. 25.) sz. határozatát, 
melynek szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg:  

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elszámolási bizottság 
által készített és a Hatvan és Térsége Víziközmű Beruházó Társulat taggyűlése által a 
Szennyvíz csatorna I. ütem KIOP támogatással megvalósult szennyvíz-beruházás 
elszámolását elfogadja, valamint ez alapján a Hatvan várost megillető bevétel összegével, 
486.506.959,- Ft-tal (239.010.068,- Ft érdekeltségi egység számlán lévő pénzeszköz + 
210.076.449,- Ft óvadék betét + 37.420.442,- Ft óvadéki kamat.) az átvett pénzeszközök 
előirányzatát megemeli, melyből fejlesztési céltartalékot képez a beruházások saját erő 
fedezete céljából. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a mérlegtételeket 
érintő kinnlévőségeket leltár alapján, 2011. augusztus 31. napi állapot szerint Hatvan város 
Önkormányzata átvegye és az ebből adódó bevétel (16.126.097,- Ft) elérése érdekében 
gondoskodjon azok adók módjára történő behajtásáról. 

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elszámolásban a 
lakástakarék pénztár befizetésekből későbbi lejárati nappal előreláthatólag 78.750.000,- Ft-
ot a Hatvan és Térsége Víziközmű Beruházó Társulattól átvesz és fejlesztési céltartalékot 
képez a beruházások saját erő fedezete céljából. 

4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megállapodásban 
szereplő – 2011. augusztus 31-én fennálló – 172.111.800,- Ft hitelállományt a 
Környezetvédelmi Vízgazdálkodási és Fejlesztési Alap terhére törleszti a Hatvan és Térsége 
Víziközmű Beruházó Társulaton keresztül.  

5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megállapodásban 
szereplő 118.221.734,- Ft a Hatvan és Térsége Víziközmű Beruházó Társulat pénzbeli 
kötelezettségi megfizetése tárgyában külön megállapodás kerül megkötésre. 

 

Határid ő: 2011. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
309/2011. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Víziközmű Beruházó Társulattal 
kapcsolatos elszámolási eljárás eredményéről 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 elszámolási bizottság 
által készített és a Hatvan és Térsége Víziközmű Beruházó Társulat taggyűlése által 
Szennyvíz csatorna I. ütem címzett támogatással megvalósult szennyvízberuházás 
elszámolását elfogadja, valamint ez alapján a Hatvan várost megillető bevétel összegével, 
121.850.489,- Ft-tal (64.510.712,- Ft érdekeltségi egység számlán lévő pénzeszköz + 
48.670.255,- Ft óvadék betét + 8.669.522,- Ft óvadéki kamat.) az átvett pénzeszközök 
előirányzatát megemeli, melyből fejlesztési céltartalékot képez a beruházások saját erő 
fedezete céljából. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a mérlegtételeket 
érintő kinnlévőségeket leltár alapján, 2011. augusztus 31. napi állapot szerint Hatvan város 
Önkormányzata átvegye és az ebből adódó bevétel (3.615.015,- Ft) elérése érdekében 
gondoskodjon azok adók módjára történő behajtásáról. 

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elszámolásban a 
lakástakarék pénztár befizetésekből későbbi lejárati nappal előreláthatólag 16.650.000,- Ft-
ot a Hatvan és Térsége Víziközmű Beruházó Társulattól átvesz és fejlesztési céltartalékot 
képez a beruházások saját erő fedezete céljából. 

4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megállapodásban 
szereplő – 2011. augusztus 31-én fennálló – 416.787.883,- Ft hitelállományt és annak 
kamatát a Környezetvédelmi Vízgazdálkodási és Fejlesztési Alap terhére törleszti. 

5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megállapodásban 
szereplő 4.007.325,- Ft a Hatvan és Térsége Víziközmű Beruházó Társulat pénzbeli 
kötelezettségi megfizetése tárgyában külön megállapodás kerül megkötésre. 

 

Határid ő: 2011. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
310/2011. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Víziközmű Beruházó Társulattal 
kapcsolatos elszámolási eljárás eredményéről 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 Szennyvízcsatorna I. ütem 
KIOP támogatással megvalósult szennyvíz beruházás elszámolásáról szóló 453/2011. (VIII. 25.) sz. 
képviselő-testületi határozata, valamint az azt módosító ….../2011. (…..) sz. képviselő-testületi 
határozata alapján és a szennyvízcsatorna I. ütem, CÍMZETT támogatással megvalósult szennyvíz 
beruházás elszámolásáról szóló ….../2011. (….) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Hatvan és 
Térsége Víziközmű Beruházó Társulat és Hatvan Város Önkormányzata közötti megállapodás 
szövegét elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat szerinti 
megállapodás aláírására. 

 
Határid ő: 2011. október 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
12. napirend 
Előterjesztés a „Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, kihasználtságuk 
növelésének támogatása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó egyéb kiegészítő döntésekről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezető 
 
Dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezető 
Az augusztus 25-i ülésen a képviselő-testület döntött arról, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt 
be azzal a céllal, hogy a Bajza József Gimnázium udvarán létesüljön egy műfüves sportpálya. A 
pályázat benyújtásának egyik feltétele az volt, hogy egy országos hatáskörű társadalmi szervezettel 
együttműködési megállapodást kössünk. A testületi ülést követően az együttműködési megállapodás 
aláírásra került, és mi elküldtük a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, mert ők felelnek a 
kritériumokért. Két hétig ott volt a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál, és 1,5 héttel ezelőtt azt a 
tájékoztatást kaptam, hogy szeptember 23-a a határideje, ezért szóltam, hogy nagyon sürgős lenne ez 
a megállapodás. Nem tudtak választ adni, hogy miért nem küldik. Hosszas telefonálás után azt az 
információt kaptuk, hogy sajnos nem áll módjában további együttműködéseket kötni ebben az évben. 
De ez a pályázat feltétele, úgyhogy megkerestük a Magyar Vöröskeresztet, akinek az alapító 
okiratában nem minden tevékenységi kör szerepel, de egy kivételével szinte minden. Felvettük velük 
a kapcsolatot, hogy ha lehetne, akkor kössünk egy együttműködési megállapodást, mert szükség 
lenne a pályázat benyújtásához. Nagyon együttműködőek voltak, ezt a megállapodást meg is kaptuk. 
Hozzáteszem, hogy időközben a Magyar Máltai Szeretetszolgálat is megenyhült, és aláírták a 
megállapodást, úgyhogy így már kettő ilyen típusú megállapodásunk van. A pályázat elbírálása 
szempontjából előnyt jelent, ha minél több egyéb szervezettel is van megállapodás. Az előző testületi 
ülés alapján a Bajza József Gimnáziummal, a Kossuth Lajos Általános Iskolával, a 
Mozgáskorlátozottak Egyesületével, és a Szivárvány Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Intézménnyel jött létre megállapodás. Most pedig hozzá vennénk a Brunszvik Teréz Óvodát, és a 
Napsugár Nagycsaládosok Egyesületét is.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
311/2011. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Szabadtéri szabadidősport létesítmények 
fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó egyéb 
kiegészítő döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utólagosan jóváhagyja a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium által közzétett, a „Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, 
kihasználtságuk növelésének támogatása” tárgyában benyújtandó pályázat keretében Hatvan Város 
Önkormányzatának a Magyar Vöröskereszttel (1051 Budapest, Arany János u. 31.) és a Bajza 
József Gimnázium és Szakközépiskolával (3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) - jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - 2011. szeptember 22. napján megkötött együttműködési 
megállapodást. 
 

Határid ő: 2011. szeptember 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
312/2011. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Szabadtéri szabadidősport létesítmények 
fejlesztésének, kihasználtságuk növelésének támogatása” tárgyú pályázathoz kapcsolódó egyéb 
kiegészítő döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utólagosan jóváhagyja a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium által közzétett, a „Szabadtéri szabadidősport létesítmények fejlesztésének, 
kihasználtságuk növelésének támogatása” tárgyában benyújtandó pályázat keretében Hatvan Város 
Önkormányzatának a Brunszvik Teréz Óvodával (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 44.), a „60.” 
Napsugár Nagycsaládos Egyesülettel (3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 39.) és a Bajza József 
Gimnázium és Szakközépiskolával (3000 Hatvan, Balassi B. út 17.) - a jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal - 2011. szeptember 22. napján megkötött együttműködési megállapodást  
 

Határid ő: 2011. szeptember 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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13. napirend 
Előterjesztés a Moldvay Győző Galéria névváltoztatásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kovács János intézmény-felügyeleti irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem akarok belemenni semmibe. Védhetetlen, utána néztem interneten. Valahogy rosszul érzem 
magam ettől. Nem tudja magát megvédeni. Ebben én nem akarok részt venni. Tudomásul veszem, de 
tartózkodni fogok.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Mint sok ember, megbotlott, de sokat tett a társadalomért. Pár dolognak utánanéztem ezzel 
kapcsolatban. 1955 és 56 között a Vásárhelyi szó, majd a forradalom idején a Vásárhelyi nemzeti 
újság szerkesztőjeként dolgozott. Ezután őt börtönbe zárták. Vitathatatlan, hogy a múltja által neve 
már nem makulátlan. A rendszerről tudni kell, hogy voltak tartó tisztek és voltak beszervezettek.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Én láttam a kartonját, a 6-os kartont. Abban benne van, hogy őt úgy szervezték be, hogy 
megzsarolták. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Nekem az a véleményem, hogy ügynököt nem akarok védeni, de ha arról van szó, hogy 
beszervezték, akkor járjunk már utána, hogy megérdemli-e, hogy megfosszuk a nevétől a galériát. 
Véleményem szerint Hatvan város kultúrájáért, kevés olyan politikus és értelmiségi van, aki annyit 
tett, mint Moldvay Győző, valljuk be őszintén. Én azt mondom, hogy járjunk utána a hatvani 
értelmiségiek között, meg járjunk utána az interneten, vagy valahol. Hódmezővásárhely feldolgozta 
az ügynökök múltját. Menjünk Hódmezővásárhelyre és szedjük elő az iratot. Nézzük meg, hogy tett-
e olyan jelentést, ami más embernek ártott.  
 
Nádas Sándor bizottsági tag 
Ügynök önkéntes alapon senki nem lehetett. Ügynök csak úgy lehetett, hogy valamit elkövetett. Az 
elkövetés mértékétől függően felajánlották az illetőnek, hogy ügynök lesz, vagy nyilvánosságra 
hozzák az elkövetett cselekményt. Ez lehetett pedofília, erőszakos nemi közösülés, sikkasztás, tiltott 
szenvedély betegség, vagy bármilyen más egyéb bűncselekmény. Tehát valamivel megzsarolták. Ez 
sose fog kiderülni szerintem.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A Hódmezővásárhelyen beszervezett, vagy ott tevékenykedő hálózati személyek döntő többsége, 
60%-a hazafias alapon vállalta az együttműködést, ezt olvastam az interneten.  
 
Nádas Sándor bizottsági tag 
Önkéntesen nem lehetett, valahol csorba esett. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az interneten olvastam, hogy 1957-ben hosszasan rá volt állítva egy ügynök. Azon kívül, hogy 
börtönbe csukták, meghurcolták, figyelték, a 6-os karton tanúsága szerint kényszerítették arra, hogy 
ő ebben részt vegyen. Nem értek azzal egyet, hogy köztörvényes dolgok miatt, mindenféle akár 
politikai dolog miatt is, egyáltalán a megélhetése is veszélyben foroghatott. 
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Rodek Antal bizottsági tag 
Nem vagyok az ellen, hogy vonjuk vissza. De jelen ismeretek alapján én azt mondom, járjuk körbe. 
Mérlegre kell helyezni, hogy mit tett Moldvay Győző Hatvanért, és milyen bűne volt, ha volt 
egyáltalán.  
Úgy látom, hogy Moldvay Győző esetében meg kell fontolni a dolgot. Nem beszélve arról, hogy ki 
tette a javaslatot. Tompa Z. Mihály nem is volt Magyarországon akkor, amikor ezek a dolgok 
történtek. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Én ismertem nagyon jól. Sok mindent csinált a városban, ez igaz, de az is lehet, hogy nagyon sok 
mindent tudhatott az emberekről. Valahogy a galériára mindig volt pénz a szűkös időkben is. Én azt 
mondom, hogy ha valaki, valamilyen formában érintett, és mi úgy gondoljuk, hogy ezektől a 
múltbéli dolgoktól meg kell szabadulni, akkor szabaduljunk meg. Attól függetlenül, hogy Győzőnek 
vannak érdemei, hosszú távon Hatvani Galéria legyen.  
Elmondom, hogy az én apám B listás volt. Kisemmiztek bennünket, de apám azt mondta, hogy nem.  
Vannak a Győzőnek érdemei, de vannak foltjai is. Vagy megszabadulunk valamitől és újat építünk, 
vagy nem, de akkor soha nem fogunk előre lépni. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Ezzel nem értek egyet. Ha Moldvay Győző nincs, akkor nincs hatvani galéria. Még egyszer 
mondom, hogy én nem vagyok ellene, hogy fosszuk meg a nevétől, de járjunk utána.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Annyit hagy mondjak, hogy a 60-as években, mikor Hódmezővásárhelyről elköltözött, az aktáját 
lezárták. Tehát amikor Hatvanba átkerült, fel sem merült ez a dolog. Az a dolog ott lezárult. Úgy 
zárják le a kartonját, hogy kész, Heves megye. A másik, hogy ezt én tényleg nem nyitottam volna fel. 
Méltatlannak tartom, hogy egy köztiszteletben álló személyt még vizsgáljanak. Ezért mondtam, hogy 
nem akarok benne részt venni.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
313/2011. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Moldvay Győző Galéria névváltoztatásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot nem ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Grassalkovich Művelődési Ház 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) társintézményeként működő Moldvay Győző Galéria 
(telephely: 3000 Hatvan, Hatvanas u. 2.) nevét 2011. október 1. napjától Hatvani Galéria 
elnevezésre módosítja. 

 
Határid ő: 2011. október 5. (értesítésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere az Intézmény-felügyeleti Iroda útján  
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
314/2011. (IX. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Moldvay Győző Galéria névváltoztatásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot nem ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Grassalkovich Művelődési Ház 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) alapító okiratát 2011. október 1-jei hatályba lépés mellett 
az alábbiak szerint módosítja:  

 

1. Az alapító okirat V. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„V. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 

 
Grassalkovich Művelődési Ház (székhely): 
3000 Hatvan, Kossuth tér 24. Hrsz.: 2713/4 - az ingatlan területe:1666 m2  

- a beépített terület: 563,28 m2 

Tulajdonos: Magyar Állam 

Vagyonkezelő: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

Használat joga: Hatvan Város Önkormányzata (A Grassalkovich Művelődési Ház által használt 
épületrészre és a hozzá tartozó 1666 m2 területrészre.) 

Hatvani Galéria (telephely): 

3000 Hatvan, Hatvanas u. 2 Hrsz.: 5083 - az ingatlan területe: 1012 m2  

- a beépített terület: 280 m2 
- a kiegészítő helyiség: 48 m2 
Tulajdonos: Hatvan Város Önkormányzata. 

Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületét 
illeti meg.” 

 

2. Az alapító okirat VIII. pontja törlésre kerül és az eredeti IX. pont számozása VIII. pontra 
módosul. 

 

3. Az alapító okirat új VIII. pontjában a „Záró rendelkezések” cím alatti szövegrész első mondata 
helyébe az alábbi mondat lép: 

„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 688/2010. (XII. 16.) sz. határozatával 
jóváhagyott, ….../2011. (IX. 29.) sz. határozattal módosított alapító okirat 2011. október 1. napjától 
hatályos.” 
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A képviselő-testület a fenti módosításokkal együtt jóváhagyólag elfogadja a jelen határozat 
mellékletét képező, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
 
14. napirend 
Egyebek 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak a részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság ülését befejezettnek nyilvánította, és 
zárt ülést rendelt el. 
 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 

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


