
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 

27-én a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes 
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag  
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző  
 dr. Paronai Richárd aljegyző 
 dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária   gazdálkodási irodavezető 
 Vörös József Központi Gondokság osztályvezetője 
 dr. Veres András  ügyvéd 
 Decsi Ferenc Hatvani Városgazd. Nonprofit Közh. Zrt. vezérigazgatója 
 Maksáné Benei Katalin 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. 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta Kovács 
Gábor Istvánné 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
140/2013. (V.27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. május 27-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 Szennyvíz-beruházási Társulás által történő vagyon átadásáról 
és engedményezési nyilatkozat tudomásulvételéről 
 

2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről 
és adózás utáni eredményének felhasználásról, könyvvizsgálójának megválasztásáról 

 
3. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti 
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beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről, és adózás utáni eredményének  
felhasználásáról, a könyvvizsgáló megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról 

 
4. Előterjesztés a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági 
jelentéséről, adózás utáni eredményének felhasználásáról, 2013. évi üzleti tervéről és társasági 
szerződésének módosításáról 

 
5. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. számviteli törvény szerinti 

beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, 
valamint könyvvizsgáló újraválasztásáról 
Előadó az 1-5. napirendig pontig: dr. Veres András ügyvéd 

 
6. Előterjesztés a Heves Megyei Kormányhivatallal – a Hatvani Járási Hivatal létrehozásával 

kapcsolatban – kötött megállapodás módosításáról 
Előadó: Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 

 
7. Előterjesztés a Gödöllői Tangazdaság (0517/87 hrsz-ú ingatlan) kérelmére Hatvan Város 

Településszerkezeti tervének módosítása, valamint Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatának 
módosítása 
Előadó: Philipp Frigyes főépítész 

 
8. Előterjesztés a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás megszüntetéséről 

 
9. Előterjesztés a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 

Előadóa 8-9. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 

10. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodásának, Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának, 
valamint szakmai programjának és szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 
 

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

12. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról 
szóló 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó a 10-12. napirendi pontig: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 

 
13. Előterjesztés a Cit-Car Tánccsoport Egyesület polgármesteri keretből történő támogatásáról 

 
14. Előterjesztés a Magyar Rákellenes Liga Hatvani Alapszervezet polgármesteri keretből történő 

támogatásáról 
Előadó a 13-14. napirendig pontig: Simon Tamás sport-,ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 

15. Előterjesztés a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással megkötött társulási 
megállapodás módosításával kapcsolatos döntésről 

 

16. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött közterület-
karbantartási közszolgáltatási szerződés módosításáról 

      Előadó a 15-16. napirendig pontig: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  

17. Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségekben” 
tárgyú pályázat megvalósításához szükséges döntésekről 
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
Előterjesztő az 1-17. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
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18. Egyebek 

 
N a p i r e n d : 
Z á r t  ü l é s : 

 
 1.   Előterjesztés adásvételi szerződésekkel kapcsolatos döntésekre 
       Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 

 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

1. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás által történő vagyon átadásáról és 
engedményezési nyilatkozat tudomásulvételéről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
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: 
 
141/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás által történő vagyon 
átadásáról és engedményezési nyilatkozat tudomásulvételéről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás 
tagja akként dönt, hogy jóváhagyja a Hatvan és Térsége Szennyvíz beruházási Tanács Társulási Tanácsa által 
2/2013.04.30. számú határozattal elrendelt vagyonátadást, mely keretében Hatvan Város Önkormányzata 
részére 1.191.366.590,-Ft Egymilliárd-egyszázkilencvenegymillió-háromszázhatvanhatezer-ötszázkilencven 
forint értékben kerül vagyon átadásra. A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert, 
hogy Hatvan Város Önkormányzata képviseletében aláírja a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási 
Társulás és Hatvan Város Önkormányzata között a vagyonátadás tárgyában létrejövő megállapodást. 

Határid ő: 2013.május 30. (a társulási megállapodás aláírására)  
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester  
 
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: 
 
142/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás által történő vagyon 
átadásáról és engedményezési nyilatkozat tudomásulvételéről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás tagja 
akként dönt, hogy jóváhagyja a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás 3/2013.04.30. számú 
társulási tanács ülés határozatot, mely keretében az  IGTE039979 garancia levél számú, 2015.július 
24.napjáig érvényesíthető Raiffeisen Bank Zrt kötelezettet terhelő 70.254.854,-Ft azaz Hetvenmillió-
kettőszázötvennégyezer-nyolcszázötvennégy forint összegű bankgaranciából eredő jogok Hatvan Város 
Önkormányzatára kerülnek engedményezésre.  

Határid ő: 2013. május 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni 
eredményének felhasználásról, könyvvizsgálójának megválasztásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A beszámolóban szerepel egy, durván 278.000.000 Forint rövid lejáratú kötelezettség. Fordulónap után 
részben rendezett. Milyen részben? Van-e forrása a folyamatos fizetésnek? Van-e forrása a lejárati időn 
belül? Menjünk tovább, majd megkérdezem a testületi ülésen. 
 
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: 
 
143/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás 
utáni eredményének felhasználásról, könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 4. §-a értelmében a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. jelen határozat mellékletét képező, 2013 április 30. napján kelt, 2012. évre szóló 
egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
144/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás 
utáni eredményének felhasználásról, könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma:10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29 § 
-a értelmében a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. a jelen határozat mellékletét képező 2012. évre szóló közhasznúsági mellékletét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
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: 
 
145/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás 
utáni eredményének felhasználásról, könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, 
Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa megállapítja, hogy a társaság -16.564 eFt mérleg 
szerinti eredményét elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
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: 
 
146/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
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előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás 
utáni eredményének felhasználásról, könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság  (cg.száma: 10-09-
032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141 § (2) bekezdésének l./ pontja alapján a gazdasági 
társaság könyvvizsgálójának 2013. június 1. napjától kezdődő hatállyal 2015. május 31.napjáig tartó 
határozott időtartamra a B’ artbox Könyvvizsgáló Kft. (székhelye: 1163 Budapest, Sasfészek u. 47.; Kam. bej 
száma: 002000; cg. száma: 01-09-364345; adószáma: 10968570-3-42; könyvvizsgálatért felelős személy: 
Unger Zsuzsanna könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma: 006058) választja meg. A képviselő-testület 
a könyvvizsgáló díjazását 300.000,-Ft/év összegben, mely összeg magába foglalja az általános forgalmi adó 
összegét is határozza meg. 
A képviselő testület felhatalmazza Hatvan Város Polgármesterét az előterjesztés mellékletét képező alapító 
okiratot módosító okirat aláírására. (4. / számú melléklet) 
 
Határid ő: 2013. június 30. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az ötödik  
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
147/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás 
utáni eredményének felhasználásról, könyvvizsgálójának megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy 
dönt, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 50 § (1) bekezdésének, valamint a 
csődeljárásról és felszámolási eljárásról 1991. XLIX. törvény 63.§-nak rendelkezései szerint módosítja a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság alapító okiratát. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan Város Polgármesterét az előterjesztés mellékletét képező alapító 
okiratot módosító okirat (4. / számú melléklet). 
 
Határid ő: 2013. június 30. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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3. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti beszámolójáról, 
közhasznúsági jelentéséről, és adózás utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A tavalyi évben a jegyzett tőke, saját tőke aránya elég rossz állapotban volt. Amikor írtuk az előterjesztést elő 
kellett venni a tavalyi adatot, ahhoz képest helyreállt a jegyzett tőke, saját tőke aránya. Ez egy nagyon fontos 
cégjogi kategória. A tulajdonosnak nem kell gondoskodni pótlólagos tőke befizetéséről. Stabil a gazdasági 
helyzete a cégnek.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ha nem finanszírozza a tulajdonos azokat a feladatokat, amiket rátestált, akkor veszteséges lesz a cég és 
véleményem szerint alulfinanszírozott volt tavaly a feladataihoz képest a cég. Én nem azt mondom, hogy 
mennyit kell költeni, hanem amit megkap feladatot, azt meg kell finanszírozni.  
 
dr. Veres András ügyvéd 
Még egy fontos dolgot hozzátennék. 2010-ben alakult a cég és meg kell tanulni az új ügyvezetésnek, 
mindenkinek a gazdálkodási rendet, fegyelmet. A tulajdonosnak is, hogy az üzleti tervben meghatározott 
feladatok finanszírozása a jó működés alapja. 
 
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: 
 
148/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről, és adózás utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa úgy 
dönt, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. jelen határozat mellékletét képező, 2013 április 19. napján kelt, 2012. évre szóló éves beszámolóját  és 
kiegészítő mellékletét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
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: 
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149/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről, és adózás utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma:10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa úgy 
dönt, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29 § -a értelmében a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Kft. a jelen határozat mellékletét képező 2012. évre szóló közhasznúsági mellékletét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

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: 
 
150/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről, és adózás utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa úgy 
dönt, hogy a társaság + 7. 678 eFt mérleg szerinti eredményét elfogadja és a mérleg szerinti eredményt az 
eredmény tartalékba helyezi. 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

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: 
 
151/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről, és adózás utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 



 

  

9 

Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója, 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141 § (2) 
bekezdésének l./ pontja alapján a gazdasági társaság könyvvizsgálójának 2013. június 1. napjától kezdődő 
hatállyal 2015. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra a GARANCIA Könyvvizsgáló Betéti 
Társaságot (5100 Jászberény, Szentháromság tér 2. 1/1, cg.száma: 16-06-001721; adószáma: 26011543-2-16; 
kamarai nyilvántartási száma: 002004; könyvvizsgálatért felelős személy: Beszteri Lászlóné könyvvizsgáló – 
kamarai tagsági száma: 005734) választja meg. A képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását 50.000,-Ft + 
ÁFA/hó összegben határozza meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan Város Polgármesterét az előterjesztés mellékletét képező alapító 
okiratot módosító okirat aláírására. (4. / számú melléklet) 
 
Határid ő: 2013. június 30. az okiratok cégbírósági benyújtására 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az ötödik  
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
152/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről, és adózás utáni eredményének felhasználásáról, a könyvvizsgáló 
megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója, 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény 50 § (1) bekezdésének, valamint a csődeljárásról és felszámolási eljárásról 1991. XLIX. törvény 
63.§-nak rendelkezései szerint módosítja a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság alapító okiratát. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan Város Polgármesterét az előterjesztés mellékletét képező alapító 
okiratot módosító okirat (4. / számú melléklet).  
 
Határid ő: 2013. június 30. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 

4. napirend 
Előterjesztés a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről, adózás 
utáni eredményének felhasználásáról, 2013. évi üzleti tervéről és társasági szerződésének 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az első határozati 
javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
153/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről, adózás 
utáni eredményének felhasználásáról, 2013. évi üzleti tervéről és társasági szerződésének módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) tagja úgy dönt, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a táraság jelen 
határozat mellékletét képező, 2012. évre szóló éves beszámolóját tudomásul veszi. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) tagja felhatalmazza Hatvan Város Polgármesterért, hogy a kft. taggyűlésen fentieknek 
megfelelően a 2012. évre szóló éves beszámoló jóváhagyása során a beszámoló elfogadása mellett 
szavazzon. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
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: 
 
154/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről, adózás 
utáni eredményének felhasználásáról, 2013. évi üzleti tervéről és társasági szerződésének módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) tagja az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében a Kft. jelen határozat mellékletét képező 
2012. évre szóló közhasznúsági mellékletét tudomásul veszi. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Kft. taggyűlésen fentieknek 
megfelelően a 2012. évre szóló közhasznúsági melléklet elfogadása mellett szavazzon. 
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Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
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: 
 
155/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről, adózás 
utáni eredményének felhasználásáról, 2013. évi üzleti tervéről és társasági szerződésének módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) tagja elfogadja a társaság 2013. évi üzleti tervét. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Kft. taggyűlésen akként szavazzon, 
hogy a társaság 2013. évi üzleti tervét fogadja el. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
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: 
 
156/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről, adózás 
utáni eredményének felhasználásáról, 2013. évi üzleti tervéről és társasági szerződésének módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) tagja akként dönt, hogy a társaság könyvvizsgálójának 2013. június 1. napjától 2014. május 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra a GABOL Audit Kft.-t (székhelye: 3000 Hatvan, Irinyi J. u. 10.; 
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cg.száma:10-09-033250; adószáma: 23980989-2-10;  kamarai száma: MKVK 004062; képviseli : Oláh 
Gábor ügyvezető, a könyvvizsgálói tevékenység ellátásáért felelős személy: Oláh Gábor bejegyzett 
könyvvizsgáló - kamarai bejegyzés száma : MKVK 000081) kívánja megválasztani. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Kft. taggyűlésen akként szavazzon, 
hogy a társaság könyvvizsgálójának 2013. június 1. napjától kezdődő hatállyal 2014. május 31. napjáig 
megválasztásra kerüljön a GABOL Audit Kft. (3000 Hatvan, Irinyi János u. 10. – képviseli: Oláh Gábor 
ügyvezető). A könyvvizsgáló megbízási díja: 200.000,-Ft+ÁFA/év. 
 
Határid ő: 2013. június 30. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az ötödik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
157/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan -TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről, adózás 
utáni eredményének felhasználásáról, 2013. évi üzleti tervéről és társasági szerződésének módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) tagja a társasági szerződést módosító okirat rendelkezéseit tudomásul veszi. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan-TISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit 
Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. (cg.száma: 10-09-028738, székhely: 3000 Hatvan, 
Vécsey u. 2.) tagja felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Hatvan – TISZK Kft. társasági 
szerződés alábbi módosítására igennel szavazzon 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. számviteli törvény szerinti 
beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének felhasználásáról, valamint 
könyvvizsgáló újraválasztásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A beszámolóból nagyon sok információt megkaptam, amit egyébként meg kellett volna kérdezzek. Amit 
kérdezek, hogy az a 170 milliós OEP-ügy tart-e valahol? Ez a 2011-es hátralék.  Aztán van itt egy durván 128 
milliós szállítói tartozás. Milyen futamidejű tartozások ezek? A beszállítókat mennyire hozza nehéz helyzetbe? 
Az egyéb ráfordításoknál olvastam, hogy vannak késedelmi pótlékok. Miből adódnak?  
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Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Tavaly be lett bizonyítva, hogy ha az üzleti tervet követve harcolunk a pénzért, akkor az önkormányzat kifizeti 
az elvégzett szolgáltatásokat. Ha nem így lenne, sokkal több mínusz lenne. Én azt látom, hogy pontosan 
egyensúlyban van. A 170 millióról: több formában alakult át a kórház. Először lett a gazdasági társaságnak 
állami tulajdona, majd állami szerv lett gyakorlatilag. Van egy kormányrendelet, mely szerint 2013. június 30-
ig kell rendezni a régi adóságokat az államnak. Elvileg ez a 170 millió Ft ebbe a régi adóságba tartozik.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ennyi volt a kérdésem, köszönöm. Még a szállítói tartozás. 
 
Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Azt mindenki tudja, legalább is, akivel mi kapcsolatban állunk, hogy a Zrt. tol maga előtt egy kis 
adóssághegyet. Mindenki tudja, hogy vannak fizetési csúszásaink. De ez általában 90 napon belül történik. De 
vannak olyan helyek a közétkeztetésben, hogy 30 napos a szállítói szerződés, ennek ellenére 60 napra 
fizetünk. A többi helyen pedig 90 nap is lehet.  De e fölött nincsen. Kettő olyan tétel van, ami hosszabb 
fizetési határidejű. Vannak hosszabb csúszásaink, mindkettővel szóbeli megállapodásunk van. Kedvező 
egyezséget kötöttünk. Nem fizetünk a Bio-Pannoniának, aki tartozott valakinek, egy engedményezést 
csináltunk, de nem tettünk bele határidőt.  Amikor lesz lehetőség megfizetjük.  
A másik, ahol csúszás van, egy tavalyi szállítói tartozás. Azért lett magasabb egyébként idén a tavalyihoz 
képest a szállítói forduló tartozás, mert az év végén bizonytalan volt, hogy az önkormányzat utal-e a két ünnep 
között, és be lettek tartalékolva a bérek. A hulladékgazdálkodás egy kicsit megborította a céget, mert 4 
hónapra jött. Viszont nem kaptunk hulladéklerakói számlát, amit aztán megkaptunk a végén. Nem tudtuk, 
hogy mikor kapjuk, ezért arra is félre lett téve több millió forint. Tehát ezért növekedett. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
De a késedelem az ott van. Az egyéb ráfordításoknál. Késedelmi pótlék. 
 
Decsi Ferenc a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. vezérigazgatója 
Mekkora összeggel szerepel? Késedelmi pótlék, az igazából csak az APEH felé lehet. Az nem az az összeg, 
ami akkor volt, csak keletkezett helyette egy másik, amit ha a kórház rendezi a tartozást, akkor abból le lehet 
rendezni. Tehát ez ha milliós tétel, akkor az csak APEH-os lehet.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem találom az összeget, nem is érdekes. 
 
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: 
 
158/2013. (V. 27.) 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. 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról, valamint könyvvizsgáló újraválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Zrt. jelen határozat mellékletét képező, 2012. évre szóló éves beszámolóját jóváhagyja. 
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Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
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: 
 
159/2013. (V. 27.) 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. 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról, valamint könyvvizsgáló újraválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2. ) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 2012. december 31. napjára elkészített 
éves beszámolójának (mérleg) eszköz-forrás oldalának 667.205 eFt-ban meghatározott egyező végösszegét 
tudomásul veszi. A 2012. december 31. napjára készített beszámoló mérleg szerinti eredményét – 125 eFt 
összegben elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
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: 
 
160/2013. (V. 27.) 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. 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról, valamint könyvvizsgáló újraválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. §-a értelmében a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. jelen határozat mellékletét képező 2012. évre szóló közhasznú éves beszámolóját és 
közhasznú mellékeltét jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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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: 
 
161/2013. (V. 27.) 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. 
számviteli törvény szerinti beszámolójáról, közhasznúsági jelentéséről és adózás utáni eredményének 
felhasználásáról, valamint könyvvizsgáló újraválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, egyszemélyes tulajdonosa 
és legfőbb szerve a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 231. § (1) bekezdésének d) pontja 
alapján a gazdasági társaság könyvvizsgálójának 2013. június 1. napjától kezdődő hatállyal 2015. május 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra a B’artbox Könyvvizsgáló Kft.-t (székhelye: 1163 Budapest, Sasfészek 
u. 47.; Kam. bej. száma: 002000; cg.száma: 01-09-364345 adószáma: 10968570-3-42; könyvvizsgálatért 
felelős személy: Unger Zsuzsanna könyvvizsgáló, kamarai nyilvántartási száma : 006058 ) választja meg. A 
képviselő-testület a könyvvizsgáló díjazását 1.500.000,- Ft + ÁFA / év összegben állapítja meg. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező alapító 
okiratot módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2013. június 30. (az okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
6. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Kormányhivatallal – a Hatvani Járási Hivatal létrehozásával 
kapcsolatban – kötött megállapodás módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ott abban az épületben nincs már más, csak a Járási Hivatal, ugye? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen. A Járási Hivatal, Szakigazgatási szervek és az ÁNTSZ. 
 
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: 
 
162/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Kormányhivatallal – a Hatvani Járási Hivatal 
létrehozásával kapcsolatban – kötött megállapodás 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 felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a járások 
kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 5. § 
(29) bekezdése, valamint a járási hivatalokról szóló 208/(2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 11. §-a  és 2. 
melléklete szerinti tartalommal 2012. október 18. napján a Heves Megyei Kormányhivatallal megkötött 
megállapodás módosítására vonatkozó, a jelen határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2013. június 5.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
7. napirend 
Előterjesztés a Gödöllői Tangazdaság (0517/87 hrsz-ú ingatlan) kérelmére Hatvan Város 
Településszerkezeti tervének módosítása, valamint Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatának 
módosítása 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Philipp Frigyes főépítész 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Hol van ez pontosan? 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Nagygomboson van. Mezőgazdasági ipart szeretnénk oda vinni. 
 
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: 
 
163/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Gödöllői Tangazdaság (0517/87 hrsz-ú ingatlan) kérelmére 
Hatvan Város Településszerkezeti tervének módosításáról, valamint Hatvan Város Helyi Építési 
Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város Településszerkezeti 
Tervének elfogadásáról szóló 442/2009. (VIII.27.) számú határozatát az alábbi mellékletek szerint módosítja: 
1. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Fedvényterve (M=1:4000); 
2. melléklet: Változások leírása; 
3. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Tervi leírásának módosítása – Területi mérleg; 
4. melléklet: A tervezési terület biológiai aktivitásérték-számítása. 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
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8. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás megszüntetéséről 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
164/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 
megszüntetéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Hatvan Körzete Kistérségi 
Többcélú Társulásnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 91. § b) pontja szerinti megszüntetetését és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a Társulási Tanács ülésén Hatvan város Önkormányzatát képviselje és 
jelen határozat szerint gyakorolja Hatvan Város Önkormányzatának szavazati jogát. 
 
Határid ő: 2013. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
9. napirend 
Előterjesztés a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző  
 
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: 
 
165/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Brunszvik Teréz Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Balassi 
B. út 44.) 265/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát 2013. július 1-
jei hatályba lépés mellett a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően 
módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét 
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képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
Határid ő: 2013. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
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: 
 
166/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csicsergő Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros L. 
út  49-51.) 266/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát 2013. július 1-
jei hatályba lépés mellett a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően 
módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
Határid ő: 2013. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
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: 
 
167/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gesztenyéskert Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 10.) 267/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 431/2011. (VII. 21.), 
valamint 525/2011. (IX. 14.) számú képviselő-testületi határozattal módosított alapító okiratát 2013. július 1-
jei hatályba lépés mellett a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően 
módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
Határid ő: 2013. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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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: 
 
168/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Napsugár Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Gódor K. út 
13.) 268/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát 2013. július 1-jei 
hatályba lépés mellett a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. 
A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
Határid ő: 2013. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az ötödik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
169/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Hajós A. 
utca 3.) 269/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát 2013. július 1-jei 
hatályba lépés mellett a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. 
A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
Határid ő: 2013. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
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: 
 
170/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Varázskapu Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, Jókai utca 
9.) 270/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, 479/2012. (VII. 11.) számú 
képviselő-testületi határozattal módosított alapító okiratát 2013. július 1-jei hatályba lépés mellett a jelen 
határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a 
módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
Határid ő: 2013. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a hetedik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
171/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vörösmarty téri Óvoda (székhely: 3000 Hatvan, 
Vörösmarty tér 1.) 271/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát 2013. 
július 1-jei hatályba lépés mellett a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően 
módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
Határid ő: 2013. július 1. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
10. napirend 
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás társulási 
megállapodásának, Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának, valamint 
szakmai programjának és szervezeti és működési szabályzatának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
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: 
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172/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodásának, Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának, 
valamint szakmai programjának és szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás 
Társulási Tanácsába Szabó Zsolt polgármestert delegálja.  
 
Határid ő: 2013. június 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
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: 
 
173/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodásának, Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának, 
valamint szakmai programjának és szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel 2013. 
július 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását. 
A képviselő-testület a társult önkormányzatok képviselő-testületeinek közös megegyezésével a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulás elnevezést Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás elnevezésre módosítja.  
A képviselő-testület a társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak 
aláírására. 
 
Határid ő: 2013. június 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
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: 
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174/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodásának, Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának, 
valamint szakmai programjának és szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 15/2008. (I. 29.) számú határozatával elfogadott és 
többször módosított Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
15.) Alapító Okiratát 2013. július 1. napi hatályba lépés mellett a társult önkormányzatokkal közös 
megegyezéssel a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A 
képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határid ő: 2013. június 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
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: 
 
175/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodásának, Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának, 
valamint szakmai programjának és szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) szervezeti és működési szabályzatát elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. június 15. (szervezeti és működési szabályzat kiadására)                                                       
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az ötödik 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
176/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodásának, Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának, 
valamint szakmai programjának és szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) szakmai programját elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. június 15. (szakmai program kiadására)                                                       
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
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: 
 
177/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó 
Társulás társulási megállapodásának, Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának, 
valamint szakmai programjának és szervezeti és működési szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) működési 
engedélyének módosítását kezdeményezze.  
 
Határid ő: 2013. június 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
11. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet  módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
178/2013. (V. 27.) 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. 
 
12. napirend 
Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról 
szóló 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Amikor elfogadtuk a rendeletet, akkor merült fel, hogy kell egy pontosítás. Ez így teljesen korrekt. Egy 
kérdésem lenne. Amikor valaki kiteszi a plakátját, mondjuk ráteszi a kandelláberre, ez arra is vonatkozik? 
Láttam, hogy egy lámpaoszlop körbe van ragasztva. Ami nem baj egyébként.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Úgy van megfogalmazva, hogy ami nem kimondottan a közterületen van, hanem a fölött, tehát a 
magántulajdonú épületekből ami kilóg, a közterületek fölötti légtérbe.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nem tudom használni ezt a rendeletet, mert nem vagyok tisztában a tartalmával. Tehát, hogy mi esik tilalom 
alá.  A kérdésem, hogy villanyoszlopra ki lehet tenni vagy nem lehet? Mert ebből a rendeletből nem derül ki.  
 
dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
A villanyoszlopokra vannak szabályok, például a KRESZ is szabályozza. A rendelet módosítást az alapozta 
meg, amikor egy kiállítást akartak tartani és végig plakátolták az egész várost. Nem sima plakátot 
ragasztottak, hanem farost lemezre tették ki. Ezt szabályozza a rendelet, hogy az ilyen hirdetéseket hova nem 
lehet kitenni. Ebben az esetben teljes mértékben szabályt szegtek. Nem kért engedélyt ehhez, nem is lehetett 
volna kihelyeznie ezeket. Meg van határozva, hogy hova és mire helyezhető el a plakát.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ha kiragasztja a villanyoszlopra, akkor büntetnek érte vagy nem büntetnek? 
 
dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
Meg van határozva hova nem lehet, például a buszmegállókba nem lehet. Az élőfára, az önkormányzati 
épületekre szintén nem.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
De mondjuk a villanyoszlop az ÉMÁSZ tulajdona, nem? Akkor, ha neki szólok, oda lehet?  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Ha fizetnek az ÉMÁSZ-nak. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Mindegy, ez már nem az ülés kérdése, csak felvetődött bennem. 
 
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: 
 
179/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek 
létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánlja. 
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13. napirend 
Előterjesztés a Cit-Car Tánccsoport Egyesület polgármesteri keretből történő támogatásáról 
 
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 a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
180/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Cit-Car Tánccsoport Egyesület polgármesteri keretből történő 
támogatásáról  szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Cit-Car Táncsport Egyesület (székhelye: 1154 Budapest, 
Desseffwy Arisztid utca  18.) számára 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint támogatást nyújt a jelen 
határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Hatvan város 2013. 
évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet szöveges mellékletének 2/d. táblájában 
szereplő polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll.  

 
Határid ő: 2013. június 3. (a támogatási szerződés megkötésére)     
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
14. napirend 
Előterjesztés a Magyar Rákellenes Liga Hatvani Alapszervezet polgármesteri keretből történő 
támogatásáról 
 
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 a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
181/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében a Magyar Rákellenes Liga Hatvani Alapszervezet polgármesteri keretből 
történő támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 

 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Rákellenes Liga Hatvani Alapszervezet 
(székhelye: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.) számára 85.000,- Ft, azaz Nyolcvanötezer forint támogatást 
nyújt a jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben foglaltak szerint. A fenti összeg Hatvan 
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város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet szöveges mellékletének 2/d. 
táblájában szereplő polgármesteri keret költséghelyen rendelkezésre áll.  

 
Határid ő: 2013. június 3. (a támogatási szerződés megkötésére)     
Felelős:   Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
15. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással megkötött társulási 
megállapodás módosításával kapcsolatos döntésről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ha jól visszaemlékszem, akkor egy korábbi testületi ülésen, pontosan a januári ülésen ezt a társulási 
megállapodást február 1-jével felmondtuk. Én azóta nem találkoztam előterjesztéssel, ami ezt a részünkről 
visszavonta volna. Ha felmondtuk, hogy jön ez most elénk? Ha nem, akkor talán hatályon kívül kéne helyezni. 
Valami nincs rendben.  
Nem baj, ha nem jön rá válasz. Ha le van egyeztetve, nyilván el kell fogadni.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Megnézzük.  
 
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: 
 
182/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulással 
megkötött társulási megállapodás módosításával kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítási javaslatát jelen határozat 1. számú 
melléklete szerinti tartalommal. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás által benyújtott Alapító Okirat módosítását, valamint Társulási Megállapodás módosítását abban az 
esetben fogadja el tagönkormányzatként, ha abba a Hatvan városa részéről jelen határozat 2. számú 
melléklete szerinti észrevételek beépítésre kerülnek, azzal összhangban lesznek. 
 
Határid ő: 2013. május 31. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
16. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött közterület-
karbantartási közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
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Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
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: 
 
183/2013. (V. 27.) 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 közterület-karbantartási 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) megkötött 
közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződést 2013. június 1-jei hatályba lépés mellett 
módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint. 

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

 
Határid ő: 2013. június 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
17. napirend 
Előterjesztés az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok a kistérségekben” tárgyú 
pályázat megvalósításához szükséges döntésekről 
 
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
 
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: 
 
184/2013. (V. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok 
a kistérségekben” tárgyú pályázat megvalósításához szükséges döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TÁMOP-6.1.2/11/3-2012-0005 kódszámú, 
„Összefogással a hatékony prevencióért a hatvani kistérségben” című pályázat megvalósítására, - jelen 
határozat mellékletét képező megállapodás-tervezet szerinti tartalommal - konzorciumi együttműködési 



 

  

28 

megállapodást köt az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 16.)  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a konzorciumi együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2013. június 7. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
18. napirend 
Egyebek 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel az Egyebek napirendi pont keretében hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság 
tagjainak és a meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság nyílt ülését 
befejezettnek nyilvánította. Zárt ülést rendelt el. 
 
 
 
 
 

A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
K.m.f. 

 Kovács Gábor Istvánné Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
 tag elnök 


