
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 

2013. február 25-én a Városháza emeleti kistermében 900 órai kezdettel megtartott 
rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag  
 
Igazoltan volt távol: 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta  jegyző  
 dr. Paronai Richárd mb. aljegyző  
 Bánkutiné Katona Mária irodavezető 
 dr. Szabó Ildikó irodavezető 
 dr. Veres András  ügyvéd 
 Kis Éva jegyzőkönyvvezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - 
az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Kovács Gábor Istvánné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
41/2013. (II.25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. február 
25-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 Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba - jegyzett tőkéje emelése útján – tagként 
történő belépésről 
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2. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 

Társulás társulási megállapodásának módosításáról és a társuláshoz történő csatlakozásról, 
tagfelvételről  

 
3. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött 

kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 

4. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött 
közterületi gépjármű parkolók üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
módosításáról 

Előadó az 1-4. napirendi pontnál: dr. Veres András ügyvéd 
 

5. Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2012. évi működéséről 

Előadó: Simon Tamás, sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 

6. Előterjesztés a hatvani autóbusz-pályaudvart érintő jótállási igényről 

Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
 

7. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 

Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző  
 

8. Előterjesztés a Hatvani Polgármesteri Hivatal megszüntetéséről, valamint a Hatvani Közös  
Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadásáról 

 
9. Előterjesztés Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Előadó a 8-9. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

10. Előterjesztés a Ficánka Gyermekegészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal 
megkötött iskolaegészségügyi ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés 
módosításáról 

 
11. Előterjesztés Dr. Boross Márta praxisjoggal rendelkező házi gyermekorvossal megkötött 

házi gyermekorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról  
 

12. Előterjesztés a MEDICINA-SICULUS Kft.-vel megkötött felnőtt háziorvosi ellátásra 
vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról 
 

13. Előterjesztés a DENT-DUO Egészségügyi-, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel megkötött 
fogorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról 

Előadó a 10-13. napirendi pontnál: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 

14. Előterjesztés Hatvan város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről és használatuk rendjéről, 
valamint a közintézmények épületeinek és a közterületek fellobogózásáról szóló 53/2008. 
(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

16. Előterjesztés a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket és munkavállalókat 
megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Előadó a 14-16. napirendi pontnál: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 

 
17. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő 

együttműködési megállapodásról a 2013. évre 
 

18. Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város Önkormányzata között 
létrejövő együttműködési megállapodásról a 2013. évre 

Előterjesztő az 1-18. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó a 17-18. napirendi pontnál: Simon Tamás, sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok   

referense 
 

19. Egyebek 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba - jegyzett tőkéje emelése útján – tagként történő 
belépésről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A Kft. jegyzett tőkéje a megalakulása óta már változott. Amikor új tag lép be a Kft.-be, az 
technikailag úgy lehetséges, hogy a tőkét emeljük. Hatvan Város Önkormányzata kezdetben 100%-
ban volt tulajdonosa a Kft.-nek, ezt követően jegyzett tőke emelés során többszemélyessé vált a cég, 
jelenleg pedig Nagyréde és Vámosgyörk önkormányzatai szeretnének a Kft.-ben taggá válni. Annak 
érdekében, hogy Hatvan Város Önkormányzatának a többségi szavazati aránya megmaradjon, és 
hogy hatvani önkormányzat, mint az egész tevékenységet koordináló önkormányzat meghatározó 
befolyást tudjon gyakorolni a cég jövőbeni működésére, indokolt, hogy az arányok megtartása 
érdekében a hatvani önkormányzat is emelje a tőkéjét. A hatvani önkormányzat, mint többségi tag 
1.700.000 forinttal, Jászfényszaru Önkormányzata 1.600.000 forinttal, a két belépő – Nagyréde és 
Vámosgyörk önkormányzatai – pedig a gyakorlatnak megfelelően 100.000-100.000 forintos 
összeggel vesz részt a jegyzett tőke emelésében. Végig van vezetve a cégjogi terminológia, ami 
alapján a folyamat keresztül mehet. A végkövetkeztetés tehát az, hogy a jegyzett tőke készpénz 
befizetés útján emelkedik, Hatvan pedig megtartja a többségi befolyását.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Csak annyit szeretnék megkérdezni, hogy Jászfényszaru miért emel? 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Amikor az első megállapodás létrejött Hatvan és Jászfényszaru között, akkor volt egy olyan 
hallgatólagos megállapodás, hogy viszonylag magas összeget, 7.400.000 forintot tesz be 
Jászfényszaru az akkor alakuló cégbe. Tehát Hatvan és Jászfényszaru a két meghatározó tag a 
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cégben. Azért emel, hogy ez az arány megmaradjon, a 60-40%-ot szeretnék ők is tartani. A jövőt 
illetően úgy tudom, hogy befejeződött a cég jegyzett tőke emelésének sorozata, tekintettel arra, 
hogy e mögött egy nagyon komoly hulladék begyűjtési tevékenység folyik, ami egy bizonyos 
pontig növelhető, utána viszont rendkívül tőke igényes és gazdaságtalan lenne.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
42/2013. (II.25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságba – jegyzett tőkéje emelése 
útján – tagként történő belépésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaságban 10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint névértékű törzsbetéthez igazodó 
üzletrésszel rendelkező tagja akként dönt, hogy felhatalmazza Hatvan város  polgármesterét 
arra, hogy a nonprofit kft. soron következő taggyűlésén igennel szavazzon a Hatvan és 
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének  3.500.000,- Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer 
forint pénzbeli hozzájárulással történő felemelésére az alábbiak szerint: 

 
A felemelt üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására a társaság taggyűlése: 

 
Nagyréde Községi Önkormányzatot – képviseli: Balázs József polgármester, székhelye: 
3214 Nagyréde, Fő út 4.;  jelöli 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint összeg erejéig,  
 
Vámosgyörk községi Önkormányzatot – képviseli: Gedei Zoltán polgármester, székhelye: 
3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.;  jelöli 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint összeg 
erejéig,  
 
Hatvan Város Önkormányzata tagot – képviseli: Szabó Zsolt polgármester, székhelye: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.;  jelöli 1.700.000,- Ft, azaz Egymillió-hétszázezer forint összeg 
erejéig, Hatvan Város Önkormányzata a tőkeemelés során elsőbbségi jogával kíván élni az 
1.700.000,- Ft, azaz Egymillió-hétszázezer forint összeg tekintetében 
 
Jászfényszaru Város Önkormányzat tagot – képviseli: Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármester, székhelye: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.;  jelöli 1.600.000,- Ft, azaz 
Egymillió-hatszázezer forint összeg erejéig, Jászfényszaru Város Önkormányzata a 
tőkeemelés során elsőbbségi jogával kíván élni az 1.600.000,- Ft, azaz Egymillió-
hatszázezer forint összeg tekintetében 

 
Fentiekre tekintettel Hatvan Város Önkormányzata tag törzsbetétjének összege 11.700.000,- 
Ft összeg, míg Jászfényszaru Város Önkormányzata tag törzsbetétje 9.000.000,- Ft összeg 
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lesz. 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság tagja a nonprofit kft. taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy elhatározza a Hatvan és 
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság. jegyzett tőkéjének 3.500.000,- Ft pénzbeli hozzájárulással történő 
felemelését, mely készpénz befizetésével történik.   
A társaság tagja törzsbetétjét hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátotta, így a 
törzstőke emelés törvényi feltétele megvalósult. A tagot üzletrésze mellékszolgáltatásra 
nem kötelezi.  

 
2. Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság tagja akként dönt és nyilatkozza, hogy az új törzsbetétek vonatkozásában az 
1.700.000,- Ft összegen túlmenően elsőbbségi jogát nem kívánja gyakorolni. 

 
Hatvan Város Önkormányzata tag nyilatkozza, hogy a felemelt üzletrészt meg kívánja 
szerezni és a társaság társasági szerződését a felemelt üzletrészre vonatkozóan is magára 
nézve kötelezőnek ismeri el. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete akként dönt, hogy a felemelt törzstőkét 
készpénz befizetéssel kívánja fedezni, vállalja, hogy az a – fent meghatározottak szerint – a 
cég bankszámlájára legkésőbb a jelen alapítói határozat napjától számított 20 naptári napon 
belül átutalás útján befizeti. 

 
Nagyréde Községi Önkormányzatot – képviseli: Balázs József polgármester, székhelye: 
3214 Nagyréde, Fő út 4., 
 
Vámosgyörk községi Önkormányzatot – képviseli: Gedei Zoltán polgármester, székhelye: 
3291 Vámosgyörk, Petőfi S. út 25.;   
 
külön testületi határozat illetve nyilatkozat keretében nyilatkozzák, hogy a társaságnak 
tagjai kívánnak lenni és az új törzsbetétet a fentiekben részletezett arányban meg 
akarják szerezni. 
 
Fentieken túlmenően külön testületi határozat keretében nyilatkoznak, hogy Hatvan és 
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság társasági szerződését teljeskörűen megismerték és annak 
rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 
Fenti Önkormányzatok külön testületi határozat keretében nyilatkozzák, hogy a felemelt 
törzstőkét készpénz befizetéssel kívánják fedezni, vállalják, hogy az a – fent 
meghatározottak szerint – a cég bankszámlájára legkésőbb a jelen alapítói határozat napjától 
számított 20 naptári napon belül átutalás útján befizetik. 

 
A tőkeemelés következtében Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 19.000.000,- 
Ft, azaz Tizenkilencmillió forint összegű törzstőkéje 22.500.000,- Ft, azaz 
Huszonkettőmillió-ötszázezer forint összeg lesz. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
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Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság tagja akként dönt és igennel szavaz arra, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az 
önkormányzatok készpénz rendelkezésre bocsátásával fedezzék a cég felemelt törzstőkéjét. 
 

3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a társasági szerződést 
módosító okirat, a változásokkal egybefoglalt társasági szerződés aláírására, valamint a 
jegyzett tőke emelés következtében szükséges cégbírósági változásbejegyzési eljárásban 
szükséges okiratok aláírására.  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság tagja úgy dönt, hogy felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a 
nonprofit kft. soron következő taggyűlésén igennel szavazzon a társasági szerződés jelen 
határozat mellékletében foglaltak szerinti módosítására és a társasági szerződést módosító 
okiratot, a jegyzőkönyvet, valamint a változásbejegyzési eljárás során szükséges egyéb 
okiratokat aláírja. 

 
A Hatvan Város Önkormányzatát érintő 1.700.000,- Ft tőkeemelés pénzügy fedezete a 
Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletben 
az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 

 
Határidő: 2013. március 28. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás társulási megállapodásának módosításáról és a társuláshoz történő csatlakozásról, 
tagfelvételről  
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Tavaly ősszel, 2012. szeptember 26-án került bejegyzésre a Magyar Államkincstárnál a Hatvan és 
Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás. Ennek a társulásnak jelenleg 
19 tagja van. 2013. február 4-én csatlakozott Palotás, Vanyarc, Bér és Ecséd, most pedig kifejezte 
csatlakozási szándékát Kál, Kompolt, Aldebrő, Tófalu, Nagyút, Vámosgyörk és Nagyréde. Ez az 
előterjesztés kapcsolódik az előzőhöz. Ott látható volt, hogy Vámosgyörk és Nagyréde a Kft.-ben is 
tagsági viszonyt létesít. Kál, Kompolt, Aldebrő, Tófalu, Nagyút részvétele pedig már nem 
gazdaságos, részben a földrajzi elhelyezkedésük, részben a Hatvantól való távolságuk miatt, hogy ők 
a Kft.-ben taggá váljanak. Ennek a társulásnak az elsődleges célja az előterjesztésben megjelölt 
KEOP-1.1.1/B/10-11 számú Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése 
című pályázaton való részvétel. Minden egyes tagönkormányzat minősített többséggel meghozott 
határozatával csatlakozhat, és az előző társulási megállapodás módosítás következtében bármikor 
lehet az év során csatlakozni a társuláshoz. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A pályázatnál van egy előírt lakosságlétszám, ami nem is tudom pontosan, hogy mennyi, de ezzel 



 

  

7 

már elérjük?  
 
dr. Veres András ügyvéd 
A mostani pályázatnál ilyen szigorú szám nincs, de azáltal, hogy a nagysága illetve az ereje 
képviselődjön, ezért lépnek be ezek az önkormányzatok. Fontos megjegyezni – ma lesz társulási 
tanács ülés 10 órakor –, hogy ők valamennyien a pályázathoz szükséges önrész tekintetében saját 
szuverén döntésüket meghozzák azáltal, hogy a pályázaton részt tudjanak venni. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
43/2013. (II. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási megállapodásának módosításáról és a társuláshoz történő 
csatlakozásról, tagfelvételről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 
Társuláshoz csatlakozzon Kál, Kompolt, Aldebrő, Tófalu, Nagyút, Vámosgyörk, Nagyréde Községi 
Önkormányzatok. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagja elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező társulási megállapodást módosító okirat valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt társulási megállapodás szövegét, azt magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására, valamint a fenti pályázattal 
kapcsolatos valamennyi ügyintézés tekintetében Hatvan Város Önkormányzata képviseletére. 
 
Határidő: 2013. március 20. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
44/2013. (II. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-
gazdálkodás Fejlesztése Társulás társulási megállapodásának módosításáról és a társuláshoz történő 
csatlakozásról, tagfelvételről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, mint 
a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulási Tanács elnökét, 
hogy a KEOP-1.1.1/B/10-11 számú Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
továbbfejlesztése című pályázat dokumentációját, a pályázat benyújtása érdekében a Társulás 
nevében aláírja és a pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatokat a Társulás nevében 
megtegye.  
 
Határid ő: értelem szerint  
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A belvárosi temetőt már évek óta a Városgazdálkodási Zrt. üzemelteti. Két tevékenységet lát el: 
részben a kegyeleti közszolgáltatási tevékenység keretében a temető üzemeltetését, ugyanakkor egy 
éve végez temetkezési szolgáltatási tevékenységet is. Annak érdekében, hogy az óhatvani és az 
újhatvani városrészben található temetők egységes kézben legyenek, azonos elvek szerint 
működhessenek, illetve, hogy az újhatvani temető is fejlődhessen, már évek óta célja volt a város 
vezetésének, hogy az újhatvani temetőben meglévő, nem rendezett állapotokat felszámolja. Nagyon 
hosszú folyamat eredményeként sikerült ezt a kérdést megoldani. Az egyházzal történő hosszú 
hónapokig tartó egyeztetés eredményeképpen volt egy területrendezés, amit két hónappal ezelőtt 
fogadott el a képviselő-testület. Ezt követően március 31-ével sikerült egy ajándékozási szerződést 
megkötni a Váci Egyházmegyével, aminek eredményeképpen most már a temető, mint ingatlan 
tulajdonjoga is a városhoz került. Ezek voltak az előfeltételei annak, hogy a kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés módosításra kerülhessen, mert most már a Hatvan Város 
Önkormányzatának tulajdonát képező temető ingatlanon a temetési közszolgáltatási tevékenységet a 
Városgazdálkodási Zrt. fogja a jövőben ellátni. A közszolgáltatási szerződésben vastag, dőlt betűvel 
vannak megjelölve azok a pontok, amelyek kifejezetten az újhatvani temetőre vonatkozó 
tevékenység bővülés miatt kerültek kiegészítésre. A cél tehát, hogy az újhatvani temetőben is 
rendezett, kulturált állapotok legyenek, és ha a Városgazdálkodási Zrt. a tevékenységét megkezdi, 
akkor további cél, hogy ebben a temetőben is fejlesztések valósuljanak meg, mert szükség lenne rá. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
45/2013. (II. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt.-vel megkötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 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 2013. március 1-jei hatályba lépés 
mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a jelen határozat mellékletében foglaltak 
szerint. 

 
2 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgáltatási szerződés 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét annak aláírására. 

 
Határidő: 2013. március 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött 
közterületi gépjármű parkolók üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Ennek a közszolgáltatási szerződésnek a módosítására azért kerül sor, mert a pótdíjak beszedése, 
illetve az ellenőrzés tekintetében nem volt kógens a közszolgáltatási szerződés az önkormányzati 
rendelettel. Ennek megfelelően került módosításra az okirat. Kettőt emelnék ki a módosítások 
közül. A III. fejezet 1. pontjának e) alpontjában található, hogy a pótdíj beszedése érdekében és az 
ellenőrzés teljesítése során jogosult teljesítési segéd közreműködését igénybe venni az üzemeltető. 
Fontos, hogy a város a megrendelő, a Városgazdálkodási Zrt. az üzemeltető, és ő jogosult 
figyelemmel a közterültek működésére vonatkozó jogszabályok és a létrehozott Közterület-
felügyeleti Osztály bevonásával ezen tevékenységet végezni. Azért írtuk szándékosan, hogy 
teljesítési segéd, mert ez most a Közterület-felügyeleti Osztály, de ha esetleg jogszabály módosítás 
következik be, akkor ne kelljen mindig módosítani, hogy a teljesítési segéd személye változzon. 
Egy másik okirat, Hatvan Város Polgármesteri Hivatala és Városgazdálkodási Zrt. között megkötött 
megbízási szerződés tartalmazza a szabályokat. Tehát úgy áll össze a jogviszony, hogy a 
megrendelő az önkormányzat, a közszolgáltató a Városgazdálkodási Zrt., a Városgazdálkodási Zrt. 
megbízása alapján pedig a Polgármesteri Hivatalnak egyik osztálya látja el az elmondott 
feladatokat. Így van koherencia a szerződés és az önkormányzati rendelet között. Még egy fontos 
rendelkezés van a 4. pontban: meg lett határozva, hogy az üzemeltetési feladatok során keletkezett 
bevételek – a pótdíj kivételével – és kiadások a közszolgáltatót illetik meg és terhelik. Tehát a pótdíj 
nem a Városgazdálkodási Zrt.-hez kerül. A többi csak technikai változás. Ezen kiegészítésekkel 
tartalmazza az okirat a most hatályos közszolgáltatási szerződést.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A kérdésem nem kimondottam a közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódik. A befolyt pótdíjak 
összegéről a közszolgáltatónak adatszolgáltatási kötelezettsége van. De ha nem ő szedi be? 
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dr. Veres András ügyvéd 
Ez csak a nyilvántartásra vonatkozik, mert annak tartalmaznia kell a pótdíjaknak az összegét.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
46/2013. (II. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt.-vel megkötött közterületi gépjármű parkolók üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 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) a közterületi gépjármű parkolók üzemeltetésére vonatkozó  közszolgáltatási szerződést 
2013. március 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a 
határozat mellékletében foglaltak szerint. 

 

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

 
Határidő: 2013. március 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
5. napirend 
Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2012. évi működéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Minden évben majdnem ugyanazt tudom elmondani, amit most is, hogy példaértékűnek tartom, 
amit a polgárőrség csinál. Szabadidőben, fizetség nélkül, igen komoly munkát végeznek, akár – ha 
olvassuk a beszámolót – bűnmegelőzési tevékenységet tekintve, emellett a környezetvédelemmel 
kapcsolatban volt idén egy kezdeményezésük. Tehát ez az önkéntes szervezet olyan példaértékű 
tevékenységet folytat, hogy én köszönetet mondok nekik azért, amit tesznek.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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47/2013. (II. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2012. évi 
működéséről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 
2012. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2013. március 4. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a hatvani autóbusz-pályaudvart érintő jótállási igényről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az új autóbusz-pályaudvar kivitelezési munkáinak elvégzésére annak idején az Alpine Kft.-vel 
köttetett kivitelezési szerződés. Ennek egy pontja rendelkezik a kertészeti munkákról. Ebben le van 
írva, hogy milyen talajban, milyen talajcsere elvégzése után, milyen növényeket kell telepíteni. Az 
Alpine Kft. alvállalkozóként a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-t, illetve még 
annak idején annak jogelődjét vonta be. A munka elvégzésre került. Azonban a növények elkezdtek 
pusztulni. Mind az önkormányzat, mint megrendelő, mind az Alpine Kft. részéről szakértői 
vélemény került bekérésre. Az előterjesztésben részletesen le van írva, hogy melyik szakértői 
vélemény mit állapított meg. Jelen határozati javaslatban kérjük, hogy a képviselő-testület döntsön 
arról, hogy nem peres eljárásban, úgynevezett előzetes bizonyítási eljárás lefolytatását kérje az 
önkormányzat annak megállapítására, hogy a szerződésben foglaltaknak megfelelően történt-e a 
kivitelezői teljesítés, tehát a talajcsere megtörtént-e, amit vállaltak. Ez az előzetes bizonyítási eljárás 
nem ítélet, hanem a bíróság független igazságügyi szakértőt rendel ki és ennek a szakértőnek a 
véleménye alapján megállapítja a tényt. Ennek a független szakértőnek a véleménye alapján a felek 
akár peren kívül is megállapodhatnak.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az előterjesztésben szerepe, hogy az Alpine Kft. a Városgazdálkodási Zrt. részére nem fizetett ki 1 
millió forintnyi kertészeti munkát. Vajon miért? Ez már nem is ennek az esetleges megállapodásnak 
a kérdése. Ezt ki kellett volna, hogy fizesse. A másik témára rátérve, tudjuk-e, hogy mennyi a 
keletkezett kár hozzávetőleg? Mert persze járjunk utána, ha valaki rosszul teljesít, az feleljen érte. 
Csak mert ennek az eljárásnak is van költsége, és a kettő arányban áll-e egymással? Mert 
elpereskedünk, elköltünk erre a vizsgálatra ugyanannyit vagy a dupláját, és még sehol nem tartunk.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A szakértő ad a pontos összegre választ, de lényegesen nagyobb tételről van szó. Tehát a bírósági 
eljárás százezres nagyságrend, a kár viszont milliós nagyságrend.  
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ennyit szerettem volna csak megtudni. Nyilvánvalóan egyetértek vele. De jó lenne, ha valaki 
tanulna már ebből, hogy nem lehet hibás teljesítéssel jövedelemhez jutni. Viszont ez az 1 millió 
forint egy másik probléma.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen, de ez a mostani előterjesztéshez szervesen nem kapcsolódik.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Idézőjelben mondom, hogy ez a Városgazdálkodási Zrt problémája.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Igen, meg a miénk is, mert a Zrt. tartozása az nekünk is fáj.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Egyébként ez az Alpine Kft. hatvani? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
48/2013. (II. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani autóbusz-pályaudvart érintő jótállási igényről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy annak megállapítása iránt, hogy 
az Alpine Hungária Építő Kft. a Hatvanban 2010. március 17. napján kelt vállalkozási szerződésnek 
a kertészeti munkákra vonatkozó részét szerződésszerűen teljesítette-e előzetes bizonyítási eljárást 
kezdeményez a Hatvani Járásbíróságon. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy jogi képviselő útján nyújtsa be a kérelmet a bíróságra és kezdeményezze 
igazságügyi szakértő(k) kirendelését, szakvélemény beszerzését az estleges hibás teljesítés tényének 
alátámasztására.  
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
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dr. Szikszai Márta jegyző 
Az új önkormányzati törvény azon önkormányzatok részére, ahol a lakosság száma a 2000 főt nem 
éri el, közös önkormányzati hivatalhoz való csatlakozást, illetve más településsel közös 
önkormányzati hivatal létrehozását teszi kötelezővé. Kerekharaszt község lakossága jóval 2000 fő 
alatt van, ezért a képviselő-testület döntése alapján Hatvanhoz kívánnak csatlakozni a közös hivatal 
létrehozása tekintetében. A törvény alapján ezt a szándékot nem utasíthatjuk vissza, mert az a város, 
amelyhez való csatlakozást a vele közvetlenül határos település kéri, nem utasíthatja vissza. 
Illetőleg, ha vissza is utasítanánk, nagy valószínűséggel a kormányhivatal Hatvant jelölné ki, mert 
akkor a kormánymegbízott határozata alapján kerül kijelölésre az a település, amelynek fogadnia 
kell a 2000 fő alatti települést. A megállapodás tervezete szerepel az előterjesztés mellékleteként.  
Ebben a megállapodásban az ügyintézésnek a helyéről, az ügyintézőkről, illetve a költségek 
megosztásáról van szó. Ezt a megállapodást Kerekharaszt Önkormányzata a múlt héten már 
elfogadta, most arra várnak, hogy Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete is 
jóváhagyólag elfogadja, így 2013. március 1-jétől felállna a Közös Önkormányzati Hivatal. A neve 
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal lesz. Nagy adminisztratív terhet ró ez az átállás a 
polgármesteri hivatalra, elsősorban majd a Gazdálkodási Irodára, de minden szinten, mert ki kell 
cserélni a fejléceket, a bélyegzőket stb. Ügyfélszolgálat fog működni Kerekharaszton, ami azt 
jelenti, hogy szociális ügyekben, illetve adóügyekben az ügyintézés helyben marad. Végül a 
képviselő-testület elfogadta azt az ajánlást, hogy az anyakönyvezés Hatvanban történjék, hiszen 
Kerekharaszton nagyon kevés anyakönyvi eseménnyel lehet számolni. A születések pedig 
egyébként is általában itt vannak anyakönyvezve. Állunk elébe a feladatnak.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ahogy az előbb elmondta jegyző asszony, Hatvan nem utasíthatja vissza Kerekharasztot, de miért is 
tenné, hiszen Kerekharaszt Hatvan része volt, nem olyan régen vált le tőle. Attól, hogy önálló 
településsé vált 2006-ban, még Hatvanhoz kötődnek.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ezt csak azért mondtam, mert Eger például visszautasította Szarvaskőt.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Szerintem törvényi és logikai szempontból sem, de érzelmileg sem merült fel, hogy ne fogadnánk 
Kerekharasztot jó szívvel.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A polgármester és a képviselő-testület megmarad? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Csak a hivatal lesz közös, a polgármester és a képviselő-testület megmarad. Az önállósága 
megmarad Kerekharasztnak, csak hivatala nem lesz.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Ki készíti el nekik az előterjesztéseket? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A hatvani hivatal. Úgy fog kinézni, hogy működésre átadott pénzeszközként feltüntetik, amit a 
hivatalnak kellene átadni, nálunk pedig lesz a bevételi oldalon egy működésre átvett pénzeszköz 
Kerekharaszttól a közös hivatal fenntartására.  
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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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
49/2013. (II. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról szóló megállapodást jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határidő: 2013. február 28. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
50/2013. (II. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal belső 
szervezeti felépítését bemutató ábrát 2013. március 1-jétől kezdődő hatállyal a jelen határozat 
melléklete szerint elfogadja.  
 
Határidő: 2013. március 1. 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 
8. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Polgármesteri Hivatal megszüntetéséről, valamint a Hatvani Közös  
Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Ez az előző előterjesztéshez kapcsolódik. A törvényből következik, hogy meg kell szüntetni a 
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polgármesteri hivatalt. Megszűnik az adószámunk, a számlaszámunk és március 1-jétől közös 
hivatalként mindenből újat kapunk.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
51/2013. (II. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Polgármesteri Hivatal megszüntetéséről, 
valamint a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 28. napján jogutódlással 
megszünteti a Hatvani Polgármesteri Hivatalt (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), valamint a 
jelen határozat mellékletét képező megszüntető okiratát 2013. február 28. napján kiadja.  
 
Határid ő: 2013. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
52/2013. (II. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Polgármesteri Hivatal megszüntetéséről, 
valamint a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 1. napjával Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal elnevezéssel önállóan működő és gazdálkodó új költségvetési szervet hoz 
létre (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), valamint alapító okiratát 2013. március 1. napi 
hatállyal jóváhagyólag elfogadja.  
 
Határid ő: 2013. március 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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9. napirend 
Előterjesztés Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Törvényi kötelezettségnek teszünk eleget. A 2012. évi előirányzatoknak a módosítását kell 
elfogadnia a képviselő-testületnek. A zárszámadás keretében az áprilisi képviselő-testületi ülésen 
fogunk a teljesítési oldalról számot adni. A IV. negyedévben bekövetkezett, költségvetésünket érintő 
változásokat vezettük át a rendelettervezetben. Az átvezetések után a működési hiányt nullára tudtuk 
redukálni. Folyószámlahitelt nem kellett igénybe venni. Az előterjesztés az előirányzatok 
rendezéséről szól. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
53/2013. (II. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város 2012. évi költségvetéséről szóló 
7/2012. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés a Ficánka Gyermekegészségügyi Központ Korlátolt Felelősségű Társasággal 
megkötött iskolaegészségügyi ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
Hatvan Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátást háziorvosi, házi gyermekorvosi, 
fogorvosi, iskolaorvosi egészségügyi szerződések alapján biztosítja. A Ficánka 
Gyermekegészségügyi Központ Kft.-vel az iskolaorvosi szerződés 2012. június 12. napján került 
megkötésre. A szerződés felülvizsgálata során kiderült, hogy a szerződés nem tartalmazza az 
iskolaorvosi tevékenység végzésének pontos helyét, tehát az 1-es számú iskolaorvosi szolgálat 
címét. Ezzel a kiegészítéssel módosul a szerződés. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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54/2013. (II. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Ficánka Gyermekegészségügyi Központ Korlátolt 
Felelősségű Társasággal megkötött iskolaegészségügyi ellátásra vonatkozó egészségügyi 
vállalkozói szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Ficánka Gyermekegészségügyi Központ 
Korlátolt Felelősségű Társasággal (Székhely: 3000 Hatvan, Veres P. u. 7., cégjegyzékszám: Cg. 10-
09-028499, adószáma: 14388341-1-10, képviseli: Rüdigerné Dr. Harmat Enikő ügyvezető) 
iskolaorvosi feladat ellátására megkötött, többször módosított és kiegészített szerződést közös 
megegyezéssel módosítja a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2013. március 10. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés Dr. Boross Márta praxisjoggal rendelkező házi gyermekorvossal megkötött házi 
gyermekorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról  
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
Dr. Boross Márta házi gyermekorvossal kötött jelenleg érvényes szerződés 2012. december 13-án 
került megkötésre. Dr. Boross Márta a 4. számú gyermekorvosi körzetben látja el a Kerekharaszt 
községben élő 0-14 éves korú gyermekek orvosi ellátását. A feladatellátási szerződést Hatvan Város 
Önkormányzata kötötte az érintett gyermekorvossal. Mivel a szerződésben szerepel a kerekharaszti 
gyermekek ellátása is, szükséges Kerekharaszt Község Önkormányzatának jóváhagyása, ezért az 
eredeti szerződést módosítani kell. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Szeretném hozzátenni, hogy sem ennek, sem a következő két előterjesztésnek nincs köze ahhoz, 
hogy Hatvan és Kerekharaszt közös önkormányzati hivatalt hoz létre.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
55/2013. (II. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Dr. Boross Márta praxisjoggal rendelkező házi 
gyermekorvossal megkötött házi gyermekorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést.  
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Boross Mártával (születési helye, ideje: 
Nagyréde, 1948. 03. 16., lakik: 3000 Hatvan, Rákóczi u. 58., adószáma: 47988462-2-30, orvosi 
nyilvántartási száma: 28080, vállalkozói igazolvány száma: ES – 256367), a 4. számú házi 
gyermekorvosi körzet működtetésére megkötött, legutóbb 2012. december 13. napján módosított és 
kiegészített szerződést közös megegyezéssel módosítja és a határozat mellékletét képező szerződés-
tervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2013. március 10. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés a MEDICINA-SICULUS Kft.-vel megkötött felnőtt háziorvosi ellátásra 
vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
A szerződés felülvizsgálata során kiderült, hogy a 8. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási 
feladatai között nem került külön feltüntetésre Kerekharaszt felnőtt lakosságának orvosi ellátása. 
Szükséges továbbá a szerződés Kerekharaszt Község Önkormányzata által történő jóváhagyása is. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
56/2013. (II. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a MEDICINA-SICULUS Kft.-vel megkötött felnőtt 
háziorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MEDICINA-SICULUS Kft.-vel (székhely: 
3000 Hatvan, Kőműves u. 11., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-032203, adószáma: 23480441-1-10, 
képviseli: Dr. Éger Ildikó, orvosi nyilvántartási bejegyzése: Dr. Kerekes Ildikó ügyvezető) a 8. 
számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére megkötött, legutóbb 2012. december 13. napján 
módosított és kiegészített szerződést közös megegyezéssel módosítja és a határozat mellékletét 
képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2013. március 10. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
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13. napirend 
Előterjesztés a DENT-DUO Egészségügyi-, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-vel megkötött 
fogorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
57/2013. (II. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a DENT-DUO Egészségügyi-, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft.-vel megkötött fogorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DENT-DUO Egészségügyi-, Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zs. u. 4/A., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-
027212, adószáma: 13824651-2-10, képviseli: Dr. Nemes Károly ügyvezető) a 6. számú fogorvosi 
körzet működtetésére megkötött, legutóbb 2012. december 13-án módosított és kiegészített 
szerződést közös megegyezéssel módosítja és a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet 
szerint egységes szerkezetbe foglalja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2013. március 10. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
14. napirend 
Előterjesztés Hatvan város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről és használatuk rendjéről, 
valamint a közintézmények épületeinek és a közterületek fellobogózásáról szóló 53/2008. 
(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 
dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
A rendelet gyakorlati alkalmazásában szerzett tapasztalat, valamint a zászlóőrség kinevezésével, 
kinevezésének visszavonásával kapcsolatos szabályok egyszerűsítése alapján indokolt a rendelet 
módosítása. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Három éve van zászlóőrség, és én a 3 év alatt nem emlékszem, hogy egyszer is gyors döntést kellett 
volna hozni a zászlóőrséggel kapcsolatban. A magam részéről a kollektív döntés előkészítés 
szűkítését nem tudom támogatni. Megkérdezhetném, hogy mi az oka, mert az, hogy gyors döntés, 
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szerintem nem életszerű. A döntés eddig is úgy volt, hogy a polgármester az alpolgármesterekkel 
döntött. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
58/2013. (II. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város címeréről, zászlójáról, pecsétjéről és 
használatuk rendjéről, valamint a közintézmények épületeinek és a közterületek fellobogózásáról 
szóló 53/2008. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
15. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Felmerült több helyről az igény, hogy a Hatvan Kártyát nem hatvani illetőségű személyekre is 
terjesszük ki. 5000 Ft-ért juthatnak hozzá a nem hatvani illetőségű természetes személyek a Hatvan 
Kártyához. Nyilvánvaló, hogy aki naponta bejár Hatvanba, a belvárosban parkol munka vagy egyéb 
más dolog miatt, akkor ő ezt igénybe veheti. Csökkentettük a hatvani székhelyű, telephelyű cégek 
által a nem hatvani lakóhellyel rendelkező munkavállalójuknak megvehető kártya díját, ez 3000 Ft 
lett. Tehát a munkáltatók motiválva lesznek abban, hogy a munkavállalóik részére, akik természetes 
személyként nem jogosultak 1200 Ft-ért a Hatvan Kártyát megigényelni, nekik azt a munkáltató 
3000 Ft-ért megigényelhesse. A módosításban lényeges, hogy az önkormányzattal háziorvosi, 
gyermekorvosi, fogorvosi ellátásra szerződésben álló egészségügyi vállalkozások részére 2 parkolási 
engedélyt és 2 behajtási engedélyt ingyenesen adjunk. Ez a dolog is helyre kerül, mert az orvosoknak 
folyamatosan problémát jelent, hogy nem tudnak behajtani, nem tudnak parkolni ingyenesen ott, ahol 
ez a munkájuk miatt szükséges.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
59/2013. (II. 25.) 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. 
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16. napirend 
Előterjesztés a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket és munkavállalókat 
megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A cafetéria elemek törvényi változását kell a rendeletben átvezetni. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
60/2013. (II. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselőket és munkavállalókat megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2010. (I. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
17. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő 
együttműködési megállapodásról a 2013. évre 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Szívesen támogatnék több sportegyesületet is, nem csak ezt a hetet. Vannak tehetséges sportolói még 
más sportágakban is ennek a városnak, csak őket a szülők segítik anyagilag a versenyzésben és a 
felkészülésben.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az 
első határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
61/2013. (II. 25.) 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 a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2013. évre tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Népkert), melyben 2013. évre összesen 11.000.000 Ft, azaz tizenegymillió forint 
támogatást nyújt negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2013. március 
4. napjától kezdődő és 2013. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. A 2013. évi 
pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2013. március 4. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
62/2013. (II. 25.) 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 a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2013. évre tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Tanács utca 9.), melyben 2013. évre összesen 1.500.000 Ft, azaz 
egymillió-ötszázezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás 
határozott időre, 2013. március 4. napjától kezdődő és 2013. december 31. napjáig tartó időszakra 
kerül megkötésre.  
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2013. március 4. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
harmadik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
63/2013. (II. 25.) 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 a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2013. évre tárgyú előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Lokomotív Sport Egyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Boldogi út MÁV Sporttelep), melyben 2013. évre összesen 600.000 Ft, azaz hatszázezer 
forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2013. 
március 4. napjától kezdődő és 2013. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2013. március 4. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
negyedik határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
64/2013. (II. 25.) 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 a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2013. évre tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Triton Triatlon Club 60 SE (székhelye: 3000 Hatvan, 
Dolgozók útja 13.) egyesülettel, melyben 2013. évre összesen 450.000 Ft, azaz négyszázötvenezer 
forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2013. 
március 4. napjától kezdődő és 2013. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2013. március 4. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az ötödik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
65/2013. (II. 25.) 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 a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2013. évre tárgyú előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Triton Triatlon Club 60 SE (székhelye: 3000 Hatvan, 
Dolgozók útja 13.) egyesülettel a Kosárlabda Szakosztály támogatására vonatkozóan, melyben 
2013. évre összesen 250.000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint támogatást nyújt, negyedévente 
egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2013. március 4. napjától kezdődő és 2013. 
december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2013. március 4. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a hatodik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
66/2013. (II. 25.) 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 a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2013. évre tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Góliát Diáksport Egyesülettel (székhelye: 
3000 Hatvan, Szabadság út 13.), melyben 2013. évre összesen 600.000 Ft, azaz hatszázezer forint 
támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A megállapodás határozott időre, 2013. március 
4. napjától kezdődő és 2013. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2013. március 4. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a hetedik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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67/2013. (II. 25.) 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 a hét kiemelt 
sportegyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2013. évre tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Szabadidősport Egyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) az Atlétika Szakosztály támogatására vonatkozóan, melyben 2013. évre 
összesen 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt, negyedévente egyenlő részletben. A 
megállapodás határozott időre, 2013. március 4. napjától kezdődő és 2013. december 31. napjáig 
tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2013. március 4. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
 
18. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város Önkormányzata között 
létrejövő együttműködési megállapodásról a 2013. évre 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Simon Tamás sport-, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az első 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
68/2013. (II. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város 
Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2013. évre tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal (székhely: 3300 
Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Alsófokú Diáksport Bizottság támogatására vonatkozóan, 
melyben 2013. évre 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás 
határozott időre, 2013. március 4-től 2013. december 31-ig kerül megkötésre.  
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határidő: 2013. március 4. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
második határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
69/2013. (II. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Diáksport Tanács és Hatvan Város 
Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2013. évre tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diáksport Tanáccsal (székhely: 3300 
Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport Bizottság támogatására 
vonatkozóan, melyben 2013. évre 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint támogatást nyújt. A 
megállapodás határozott időre, 2013. március 4-től 2013. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2013. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott 
pénzeszköz” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2013.március 4. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Polgármesteri Kabinet útján. 
 
19. napirend 
Egyebek 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A Hatvanas utcának van egy járda szakasza, ami nagyon balesetveszélyes, amelyen idős ember, vagy 
babakocsival közlekedő személy nagy veszélynek van kitéve. Tavaly sem történt ebben intézkedés, 
remélem az idén ez megváltozik. Az udvarba történő behajtást két nagy kátyú is zavarja. A Hatvany 
Irén út 14-16-20. sz. épületeknél az út nagyon kikátyúsodott, főleg most látszik, ahogy a hó elolvadt.    
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Sajnos az egész város útjaira jellemző, hogy a tél folyamán a fagyok következtében kátyúk 
keletkeztek. Ezek felmérésre és kijavításra kerülnek az év folyamán.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Több 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. 
 
 
 Kovács Gábor Istvánné Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
 tag elnök 


