
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2012. március 22-én a Városháza emeleti kistermében 915órai kezdettel megtartott 
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  
 dr. Paronai Richárd jegyzői 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. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, az igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
73/2012. (III. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2012. március 
22-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 siófoki 7452 hrsz.-ú ingatlan közös tulajdonának megszüntetésével 
kapcsolatos döntésre 

 Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 
 

2. Előterjesztés a Kossuth tér felújításával kapcsolatos döntésekről 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

 
3. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előterjesztő az 1-3. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
 Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
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1. napirend 
Előterjesztés a siófoki 7452 hrsz.-ú ingatlan közös tulajdonának megszüntetésével kapcsolatos 
döntésre 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 
 
 
Kövérné dr. Tóth Melinda 
Röviden szeretném kiegészíteni. Több mint 10 éves ügy, amivel szembesültünk. Az ingatlanhányad, 
ami az előterjesztésben fel van tüntetve, azt jelenti, hogy az önkormányzatnak 167,5 m2 nagyságú 
területe van. Korábban is jöttek megkeresések ezektől a cégektől, hogy szüntessük meg a közös 
tulajdont, kifizetnek bennünket. A fő probléma az közöttünk, hogy ők a telekingatlanból akarják az 
önkormányzatot kifizetni, holott mi állítjuk, hogy a mi ingatlan illetőségünk az épületekben is 
megvan. A cégek soha nem tudták azt igazolni, hogy ők, vagy az ő jogelődjük építették a szállodát, 
az éttermet és az egész gazdasági épületet. Így mindig megrekedtek a tárgyalások. Legutóbb jegyző 
asszony kapott egy megkeresést, hogy 15 napon belül mondjuk meg, hogy mi történjen. Nyilván 15 
nap alatt nem lehet mit mondani, hiszen a képviselő-testületet illetik meg a jogok a nyilatkozattételre, 
és ahhoz hogy a képviselő-testület valóban érdemben nyilatkozni tudjon, tudnunk kellett legalább 
azt, hogy milyen értékű ez az ingatlanilletőség. Ezért jegyző asszony intézkedett arról, hogy adó- és 
értékbizonyítvány legyen bekérve az illetékes önkormányzattól. Ennek tanúsága szerint 6 millió 300 
ezer Ft-os szolgalmi érték jön ki. Tehát az adó- és értékbizonyítvány is azt igazolja, hogy az 
építményekkel együtt, a teljes felépítmény és az alatta lévő területrész beli hányadunk képviseli a 6 
millió 300 ezer Ft-os értéket. A cégek viszont úgy döntöttek, hogy nem kínlódnak a környékbeli 45 
önkormányzattal, beadtak egy közös tulajdon megszüntető pert, amiben azt mondják, hogy 
természetben szétosztják. A hatvani önkormányzat részét egy szabad-strandra osztották be, ráadásul 
olyan helyrajzi számra, hogy még az önkormányzat út létesítésére is kötelezni fog, mert ez a 
bizonyos telek nincs a közúttal kapcsolatban. Teljesen ellentétes az érdekeinkkel ez a fajta 
megosztási mód. Ezért javasljuk, hogy a képviselő-testület mondja ki azt, hogy ellenzi ezt a 
benyújtott megosztási módot. Egyébként a közös tulajdon megszüntetését nem ellenezzük, de 6 
millió 300 ezer Ft a mi ingatlanrészünknek az ára, ezt fizessék ki. Illetve ha kiderül a per folyamán, 
hogy tényleg nem ők építették, tehát nekünk is jogunk van a felépítményekre, akkor viszont 
többlethasználati díjat is követelünk, hiszen évek óta ők használják a mi ingatlanilletőségünket. Az 
előző városvezetés ideje alatt egy forgalmi értékelőt felkértek, de nem engedték be. 
 
Rodek Antel bizottsági tag 
Mi lehetett ez? Egy üdülő? 
 
Kövérné dr. Tóth Melinda 
Igen, ez egy 2 csillagos vállalati szálloda állítólag, de van benne étterem is. Környékbeli 
önkormányzatok is benne vannak. Nekik nagyon kicsi a részarányuk. Ez egy vállalati üdülő, ahová 
rotációs rendszerben lehetett valamikor menni.  
 
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: 
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74/2012. (III. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta szóló a siófoki 7452 hrsz.-ú ingatlan közös 
tulajdonának megszüntetésével kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester előterjesztését a 
siófoki 7452. hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatban. A képviselő-testület ellenzi a Fővárosi Törvényszék 
előtt 18.G. 40.276/2012. szám alatti peres eljárásban a felperesek által kért közös tulajdon 
megszüntetésének módját, mely az ingatlan természetbeni megosztására irányul azzal, hogy 6 
önálló ingatlan alakul ki a jelenlegi siófoki 7452. hrsz.-ú ingatlanból.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 6.301.569.- Ft megváltási ár megfizetése 
ellenében gondoskodjon arról, hogy önkormányzatunk viszontkeresetet terjesszen elő a közös 
tulajdon megszüntetése érdekében.  
 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a perben – a tényleges birtokviszonyok 
ismeretében - tegyen jogfenntartó nyilatkozatot a használati díj tekintetében 5 évre visszamenőleg, 
ennek körében a polgármester tájékozódjon a siófoki közvetlen vízparti kapcsolattal rendelkező 
ingatlanok használati díjairól.  
 
Határid ő: a perbeli ellenkérelem és viszontkereset előterjesztésre: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Kossuth tér felújításával kapcsolatos döntésekről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az előző képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület döntött a Kossuth tér felújításáról. A 
műszaki tartalom felülvizsgálatra került, illetve vizsgáltuk a térnek a további funkcióit. Ezek miatt a 
városvezetés, illetve a Műszaki Iroda úgy gondolja, hogy - a térnek a rendezvénytér funkciója 
jobban előtérbe kerüljön-, nem telepített, földbe beültetett növények kapnának hangsúlyt, hanem 
inkább nagy dézsákban, utcabútorokban elhelyezett fák, amik adott esetben egy erre alkalmas 
eszközzel mozgathatók lehetnek. Az SZMSZ szerint 3 árajánlat lett bekérve az egyedi virágtartók 
beszerzésére, illetve időközben derült ki, hogy a díszkút szét van fagyva, tehát ennek javítása is 
szükséges, de ha az alját megcsinálják, akkor már felül is érdemes. Az úgynevezett közműaknákat, 
amik később a víz és elektromos ellátást biztosítják a téren. Van 6 határozati javaslat, ami a 
kivitelezők kiválasztásáról, illetve a pénzügyi forrás hozzárendeléséről szól. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
A parkoló felőli rész is fel lesz újítva, igaz nem volt betervezve a járda, de akkor már legyen 
egységes. A felújítás közben még kút is lett találva, úgyhogy jó ha tudják, hogy a locsolás arról fog 
menni, csak az ivóvíz megy csapvízről. Továbbá a felújítás folyamán a későbbi jégpálya hűtéséhez 
szükséges csövezés is megtörténik most, tehát nem a tetején kell majd kiépíteni, hanem onnan fog 
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jönni a hűtés. Ezért egyszerűbb lesz, nem lesznek óriási kivitelező munkák, esztétikusabb lesz, és 
olcsóbb is. A jégpálya, mint azt mindenki tudja, nullszaldós volt. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Örülök, hogy nullszaldós volt, de az sem érdekelt volna ha nem, mert megér ennyi anyagi áldozatot, 
hiszen adunk pl. a focira is. Azt is megszavaztam, hogy a főtér szép legyen, mert szerintem fontos, 
hogy egy városnak szép főtere legyen. De ahogy hallom, vegyes a fogadtatása. Van aki örül neki, és 
van aki azt mondja, hogy minek erre ilyen sokat költeni. Az újhatvani városközpont felújításánál is 
ez volt a régi vezetésnél. Én úgy gondolom, hogy amíg azt látom, hogy más dolgok is haladnak a 
városban, járdák, utak, játszóterek épülnek, addig ez nem lehet baj. Mivel az alapelképzelést is 
elfogadtam, ezt is el fogom fogadni, de remélem több pénz nem megy erre. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Igen, például több út is teljes aszfaltozást kap jövőre. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Látom az előkészületeket, így látni, hogy korábban csak toldozás volt. Ráfért már a főtérre ez a 
felújítás. 
 
 
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: 

 

75/2012. (III. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Kossuth tér felújításával kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a 111/2012. (II. 22.) sz. képviselő-
testületi határozat alapján a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft.-vel (székhely: 1119 
Budapest, Thán K. u. 3-5.) megkötött, a Hatvan, Kossuth téri növénytelepítési munkák elvégzésére 
vonatkozó vállalkozási szerződés módosításához jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A védőcsövezési és aknaépítési pótmunkák, valamint a többletparkosítási pótmunkák elvégzésére a 
képviselő-testület bruttó 2.557.068,- Ft-ot biztosít, mely Hatvan város 2012. évi költségvetéséről 
szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati rendeletben a többletbevétel terhére (Hatvan és Térsége 
Beruházó Víziközmű Társulattól átvett érdekeltségi hozzájárulás) biztosított. 
 
Határid ő: 2012. március 23. (módosított szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

76/2012. (III. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Kossuth tér felújításával kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 15 db 80/80/80 cm méretű és 5 db 80/80/50 cm 
méretű egyedi virágtartó legyártásával a Kovácsmester Kft.-t (székhely: 3000 Hatvan, Hegyalja út 
25.) bízza meg bruttó 2.249.065,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben a többletbevétel terhére (Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett 
érdekeltségi hozzájárulás) biztosított. 
 
Határid ő: 2012. március 23. (virágtartók megrendelésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 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: 

 

77/2012. (III. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Kossuth tér felújításával kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 db „Veron” típusú szemétgyűjtő edény 
beszerzésével és leszállításával a Városszépítő Kft.-t (székhelye: 5100 Jászberény, Ady E. u. 25.), 
mint kizárólagos forgalmazót bízza meg bruttó 402.717,- Ft összegben, mint az önkormányzat 
számára legkedvezőbb ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben a többletbevétel terhére (Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett 
érdekeltségi hozzájárulás) biztosított. 
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Határid ő: 2012. március 23. (szemétgyűjtő edények megrendelésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
negyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

78/2012. (III. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Kossuth tér felújításával kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 db „Valéria” típusú pad beszerzésével az 
OBERLEITNER-BAU Kft.-t (székhelye: 1027 Budapest, Fő u. 51.), mint kizárólagos forgalmazót 
bízza meg bruttó 660.400,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben a többletbevétel terhére (Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett 
érdekeltségi hozzájárulás) biztosított. 
 
Határid ő: 2012. március 23. (padok megrendelésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
ötödik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 

79/2012. (III. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Kossuth tér felújításával kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan, Kossuth téren elhelyezkedő díszkút 
javítási munkáival Nagy István József egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Batthyány u. 7.) 
bízza meg 183.900,- Ft (ÁFA mentes) összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati 
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rendeletben a többletbevétel terhére (Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett 
érdekeltségi hozzájárulás) biztosított. 
 
Határid ő: 2012. március 23. (díszkút javítási munkáinak megrendelésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda 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: 

 

80/2012. (III. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Kossuth tér felújításával kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a rendezvénytér elektromos ellátásához 
szükséges hálózat kiépítésével a Kovács Zoltán egyéni vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Gorkij 
u. 8.) bízza meg bruttó 2.439.960,- Ft összegben, mint az önkormányzat számára legkedvezőbb 
ajánlattevőt.  
Pénzügyi forrás Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.15.) önkormányzati 
rendeletben a többletbevétel terhére (Hatvan és Térsége Beruházó Víziközmű Társulattól átvett 
érdekeltségi hozzájárulás) biztosított. 
 
Határid ő: 2012. március 23. (elektromos hálózat kiépítésének megrendelésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Szeretném felhívni a figyelmet egy kisebb hibára, elírásra. Az összehasonlító táblázatban nem került 
kicserélésre a cím. 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
A rendelet módosításának három oka van. Az első, hogy ha az önkormányzati bérlakáshoz udvar is 
tartozik, akkor azt is rendbe kell tartania az önkormányzati lakás bérlőjének. Ez a szociális és fecske 
lakásoknál nem volt szabályozva. A második, hogy a szociális alapon bérbeadott lakások esetében, 
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alapból 6 hónapra adjuk ki az ingatlant, de lehetőség van évente 4 alkalommal 1-1 évre 
meghosszabbítani. Az önkormányzatnak több bérlakása van, és ezért indokolt az, hogy aki rendben 
tartja, illetve fizeti a bérleti díjat, annak lehetőséget adjon, hogy hosszabb időtartamra kapja bérbe 
az ingatlant. Azaz az 1 év 2 évre lenne felemelve, tehát összesen 4 alkalommal, legfeljebb 2 évre 
lehet meghosszabbítani a bérlet időtartamát. A harmadik módosítás pedig, hogy a rendeltetésszerű, 
biztonságos használatra alkalmatlan lakások cseréje esetében, amennyiben nem fogadja el az 
önkormányzat által felajánlott bérlakást a bérlő, abban az esetben egyösszegű térítésre jogosult. 
Ennek a mértékét a gazdasági viszonyok változása miatt emelni indokolt 3000 Ft/m2-ről 5000 
Ft/m2-re. Az egyösszegű, legalább 100 ezer Ft értéket pedig legalább 150 ezer Ft-os mértékre 
indokolt emelni. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez utóbbi a nagygombosi lakások kapcsán merült fel. 4-5 fő kérte a lelépési díjat, és kifejezték 
óhajukat, hogy emeljünk egy kicsit. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Sokan elfogadták a lakást. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen, a Szociális és Lakásügyi Bizottság tárgyalja ezt az előterjesztést. 
 
dr. Paronai Richárd jegyzői irodavezető 
A képviselő-testület egy korábbi képviselő-testületi ülésen fogadta el a kisebb mértékű lelépési 
díjat, ezért szükséges ezen határozat 2. pontjának hatályon kívül helyezése. 
 
 
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: 

 

81/2012. (III. 22.) 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. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 721/2011. (XII. 1.) számú határozatának 2. 
pontját hatályon kívül helyezi. 

 
Határid ő: 2012. március 23. 
Felelős: Hatvan város jegyzője a Jegyzői Iroda útján 
 
 



 

  

9 

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: 

 

82/2012. (III. 22.) 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. 
 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság ülését befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Püspökiné Horváth Melinda Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnöke 


