
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságának, valamint Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. október 13-
án 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal kistanácskozó termében tartott együttes rendkívüli 
üléséről. 
 
Jelen vannak:  
 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság részéről: 

- Papp István elnök 
- Marján János 
- Bagi Miklós tag 

 
Igazoltan távolt maradt: Mikó János tag, Lestyán Balázs tag  
 
Jogi és Ellenőrzési Bizottság részéről:  
   - Nádas Sándor elnök 
   - Papp István tag 
   - Oroszlán Lajosné tag 
   - Kovács Gábor Istvánné tag 
   - Rodek Antal tag 
 
- Kondek Zsolt önkormányzati képviselő, környezetvédelmi tanácsnok  
- Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
- Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
- Kovács Imréné szociális és egészségügyi osztályvezető 
- dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
- Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
- Jávorkáné Jenei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
 
Nádas Sándor elnök köszöntötte a megjelenteket, s miután megállapította, hogy a Jogi és 
Ellenőrzési Bizottság határozatképes (a bizottság 5 tagjából mind az 5 fő jelen van), 
megnyitotta az ülést.  
 
Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban módosítás nem volt, a bizottság az alábbi 
határozatot hozta: 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 316/2011. (X. 13.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2011. 
október 13-i rendkívüli ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg: 
 
Nyílt ülés napirendi pontjai: 
 

1. Előterjesztés a 8. számú háziorvosi körzet ellátására vonatkozó egészségügyi 
vállalkozási szerződés módosításáról 

  (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 
  Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó: Kovács Imréné szociális és egészségügyi osztályvezető 
 



2. Előterjesztés a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat 
benyújtásának előkészítéséhez szükséges együttműködési megállapodás 
megkötéséről 

  (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 
  Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
  Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
 
Határidő: 2011. október 13. 
Felelős:    Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
 
 
1./ napirendi pont  
Előterjesztés a 8. számú háziorvosi körzet ellátására vonatkozó egészségügyi vállalkozási 
szerződés módosításáról 
 
Hozzászólás nem lévén Nádas Sándor elnök szavazásra kérte fel a bizottság tagjait. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 317/2011. (X. 13.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta a 8. számú háziorvosi körzet ellátására 
vonatkozó egészségügyi vállalkozási szerződés módosításáról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 8. számú felnőtt háziorvosi 
körzet ellátásra vonatkozó, 2011. augusztus 29-én megkötött egészségügyi vállalkozási 
szerződést közös megegyezéssel a jelen határozat mellékletét képező szerződés-tervezet 
szerint módosítja. 
 
Határidő: 2011. október 14. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
2./ napirendi pont  
Előterjesztés a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázat 
benyújtásának előkészítéséhez szükséges együttműködési megállapodás megkötéséről 
 
Rodek Antal: Tartalmilag teljesen egyetértek, egyvalamit szeretnék csak pontosítani. Az van 
benne az előterjesztésben, hogy a teljes magyarországi szakaszán. Én úgy tudom, hogy ez az 
egyetlen folyó, amelyik Magyarországon ered és Magyarországon ömlik a Tiszába.  
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 318/2011. (X. 13.) számú – 5 „igen” szavazattal 
(egyhangúlag) meghozott – határozata: 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta a „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások 
fejlesztése” tárgyú pályázat benyújtásának előkészítéséhez szükséges együttműködési 
megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést és az alábbi határozati javaslatot elfogadásra 
ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség által kiírásra kerülő „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” tárgyú 
pályázat alapján megvalósítandó „Zagyva projekt” előkészítésére a jelen határozat 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal együttműködési megállapodást köt a pályázatban érdekelt 
települési önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, gazdasági társaságokkal. 
 
 



Határidő: 2011. október 13. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Több napirendi pont nem lévén Nádas Sándor elnök megköszönte a jelenlévők részvételét és 
a Jogi és Ellenőrzési Bizottság rendkívüli ülését 7.40 órakor befejezettnek nyilvánította.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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


