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

2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 800órai kezdettel megtartott 
rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag  
 Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
 Maksáné Benei Katalin 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 Oroszlán Lajosné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta 
Oroszlán Lajosné bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
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: 
 
134/2013. (V.15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. május 
15-i rendkívüli 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 Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 

 
2. Előterjesztés közterület elnevezéséről szóló 169/2013. (III. 28.) számú határozat 

módosításáról 
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3. Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról 

szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

4. Előterjesztés a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával kötött együttműködési 
megállapodás jóváhagyásáról 
Előadó a 2-4. napirendi pontnál: dr. Paronai Richárd mb. aljegyző 
 

5. Előterjesztés „Műfüves pálya építése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó együttműködési 
megállapodásról 
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna pályázati osztályvezető 
Előterjesztő az 1-5. napirendi pontnál: Szabó Zsolt polgármester 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás társulási megállapodásának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
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: 
 
135/2013. (V.15.) 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 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 akként dönt, hogy a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 87.-95. §-aiban foglalt rendelkezésekre való 
tekintettel elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt társulási megállapodás szövegét, azt magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a társulási megállapodás aláírására, valamint arra, hogy 
a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Tanács 
tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási tanácsi ülésen jelen határozatnak 
megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 
 
Határid ő: 2013. május 31. (a társulási megállapodás aláírására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
 



 

  

3 

2. napirend 
Előterjesztés közterület elnevezéséről szóló 169/2013. (III. 28.) számú határozat módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
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: 
 
136/2013. (V. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterület elnevezéséről szóló 169/2013. (III. 28.) 
számú határozat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 169/2013. (III. 28.) számú határozatát módosítja 
és annak szövegében a „P. Kriszten Rafaelt” szövegrész helyébe a „P. Kriszten Rafael” szövegrész 
lép. 
 
Határid ő: 2013. május 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város jegyzője 
 
3. napirend 
Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról 
szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
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: 
 
137/2013. (V. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek 
alapításáról és adományozásáról szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja.  
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4. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával kötött együttműködési 
megállapodás jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
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: 
 
138/2013. (V. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával kötött 
együttműködési megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező Heves Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarával 2013. május 14-én kötött megállapodást annak hatályba lépése 
érdekében jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. május 16. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
5. napirend 
Előterjesztés „Műfüves pálya építése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó együttműködési 
megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
 
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: 
 
139/2013. (V. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Műfüves pálya építése” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „országos labdarúgó pályaépítési program, III. 
ütem” című pályázat keretében a Szent István Általános Iskolában (székhelye: 3000 Hatvan, 
Bajcsy-Zsilinszky út 8.) kialakításra kerülő 22x42 méteres műfüves pálya (kerítéssel, labdafogó 
hálóval, LED világítással) megvalósítása érdekében a Magyar Labdarúgó Szövetséggel (Székhelye: 
1112 Budapest, Kánai út 2./D) együttműködési megállapodást köt a határozat mellékletét képező 
megállapodás-tervezet szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 

Határid ő: 2013. május 20. (együttműködési megállapodás aláírására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
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 rendkívüli ülését 
befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 Oroszlán Lajosné Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság tagja Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
   


