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

24-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. Paronai Richárd aljegyző 
 Bánkutiné Katona Mária  gazdálkodási irodavezető 
 Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
 dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
 Philipp Frigyes főépítész 
 Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
 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: 
 
207/2013. (VI.24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. június 24-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 szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésére kötött szerződés módosításáról 
 

2. Előterjesztés a 124/2013.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről 
 

3. Előterjesztés a nagygombosi major – mint műemléki védettség alatt álló – épületegyüttesben 
keletkezett károk megtérítésére 

      Előadó a 1-3. napirendi pontig: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
 

4. Hatvan város településképi védelméről 
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5. Előterjesztés a hirdetmények, a hirdető-berendezések létesítésének, elhelyezésének 
szabályozásáról 

        Előadó az 4-5. napirendi pontig: Philipp Frigyes főépítész 
 

6. Előterjesztés a 2. számú házi gyermekorvosi körzet, valamint a kapcsolódó iskola-egészségügyi 
feladatok ellátására vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról 

         
7. Előterjesztés a MEDICINA-SICULUS Kft-vel megkötött felnőtt házi orvosi ellátásra vonatkozó 

egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról 
       Előadó az 6-7. napirendi pontig: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 

 
8. Előterjesztés a Lesznai Anna Egységes Módszertani Intézmény és Szakiskola működtetésével 

kapcsolatos használati szerződés utólagos jóváhagyásáról 
 

9. Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés 
módosításáról, valamint az abban foglalt intézményműködtetés gyakorlati megvalósítására kötött 
együttműködési megállapodásról 

 
10. Előterjesztés szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötésről szóló 74/2012.(XII.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
      Előadó a 8-10. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

       
11. Előterjesztés az „Új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének 

átépítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó tervezési szerződés módosításáról 
 

12. Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz 
kapcsolódó tervezési szerződések módosításáról 

 
13. Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 

rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” tárgyú pályázattal kapcsolatos 
döntésről 

 
14. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 
       Előadó a 11-14. napirendi pontig: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati o.vez. 
 
15. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

35/2010.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

16. Előterjesztés közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 
35/2008.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
17. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan Város Önkormányzata és a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ között kötendő együttműködési megállapodásról 
 

18. Előterjesztés a Hatvan Kártya program népszerűsítéséről szóló megállapodás megkötéséről 
 

19. Előterjesztés MÁV Zrt.-vel megkötött támogatási szerződés utólagos jóváhagyásáról, valamint a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt-vel a Vasútállomás üzemeltetéséhez 
kapcsolódó karbantartási munkálatok elvégzésére kötendő szerződés jóváhagyásáról 

 
20. Előterjesztés a MÁV Kertészet ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos 

döntésről 
       Előadó a 15-20. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd aljegyző 

        Előterjesztő az 1-20. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
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21. Egyebek 
 
N a p i r e n d : 
Z á r t  ü l é s : 

 
1. Előterjesztés „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozására 
 
2. Előterjesztés „Pro Urbe” díj adományozására 

        Előadó az 1-2. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd aljegyző 
        Előterjesztő az 1-2. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 

 
1. napirend 
Előterjesztés a szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésére kötött szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
 
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: 
 
208/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a szennyvíz-közmű vagyon üzemeltetésére kötött szerződés módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező, a KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0003. kódszámú, Környezeti és Energia Operatív Program elnevezésű pályázaton megvalósított 
víziközművek, továbbá az ezen projekt keretében beszerzett Mercedes Benz Axor L MUT-328/5,0/5,0 típusú 
kombinált csatornatisztító gépkocsi Heves Megyei Vízmű Zrt. ( cg.: 10-10-020086, képv.: dr. Bánhidy Péter 
vezérigazgató önálló cégjegyzési joggal) részére történő üzemeltetésébe történő átadásáról szóló IV. számú 
üzemeltetési szerződést módosító okiratot, valamint – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – 
üzemeltetési szerződést jóváhagyja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a IV. számú módosító okirat és az egységes 
szerkezetű okirat aláírására.  
 
Határid ő: 2013. július 5. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
2. napirend 
Előterjesztés a 124/2013.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat hatályon kívül helyezéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Amikor ezt tárgyaltuk, akkor elmondtam, hogy teljesen egyetértek ezzel. A kérdésem az lenne, hogy 
mekkora a perköltség a nem várt esetleges pervesztés esetén?  
 



 

  

4 

Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
Ahogy azt az előterjesztés bevezető részében megírtuk, a képviselő-testület februárban meghozta ezt a 
határozatot, március 20-án benyújtásra került az előzetes bizonyítás iránti kérelem. A bíróság ott tart, hogy 
június 19-ére tűzött ki meghallgatást. Márciustól júniusig semmi nem történt. Ott megkérdezték, hogy 
valamit változtattunk-e az ingatlanon. Semmit nem változtattunk. Ilyenkor nem is szabad, hiszen hogy tudná 
az igazságügyi szakértő megállapítani, hogy hibás-e a teljesítés vagy nem. Ennyi volt a meghallgatás 
lényege. Majd láttam az interneten, hogy az osztrák anyavállalat csődbe ment. A magyar leányvállalat a csőd 
szélén állt egy szintén az autóbusz-pályaudvart érintő perben. Nem tudták a perköltséget letétbe helyezni. Itt 
tart most az Alpine. Ennek az előterjesztésnek az lenne a lényege, hogy a szakértői intézet kivizsgálja ezt a 
helyzetet. A legdurvább lehetőség a földcsere vagy feljavítani azt. Hogy ez mibe kerül? Ez az előzetes 
bizonyítás lényege, hogy ne „vakugrás” legyen a per, hanem a már adott szakvélemény alapján gondosan 
meg tudjuk határozni, hogy mit peresítünk. Ha beperesítjük a követelésünket, a felszámolóval tovább tudunk 
tárgyalni. Ha nem peresítünk, várjuk az előzetes bizonyítást, akkor semmit. Nincs más út, perelni kell. Jogos 
a kérdés, hogy hány forintra perelünk. Nem tudom. Össze kellene hívni egy megbeszélést főkertész 
asszonnyal és egy növény-egészségügyi felügyelővel, aki az önkormányzatnak is szokott segíteni és beadunk 
egy összeget. Akkora összeget, hogy a Legfelsőbb Bíróságig el tudjunk jutni és a per folyamán felfelé és 
lefelé is lehessen módosítani. A perköltség illetékmentes. Egy veszteség esetén illeték bennünket nem terhel. 
Szakértői díj lesz, ami amúgy is kellett volna.  
 
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: 
 
209/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 124/2013.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat hatályon 
kívül helyezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 124/2013. (II. 28.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi.  
A Képviselő-testület erre tekintettel kéri a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében a Hatvani 
Járásbíróságra benyújtott előzetes bizonyítás iránti kérelmét vonja vissza.  
 
Határid ő: 2013. július 5. (átvezetésre, és visszavonásra) 
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: 
 
210/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 124/2013.(II.28.) sz. képviselő-testületi határozat hatályon 
kívül helyezéséről 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 új autóbusz-pályaudvar területén észlelt 
növénypusztulás miatt, az önkormányzatot az Alpine Hungária Építő Kft.-vel (Cg.01-09-872272, székhelye: 
1118 Budapest, Rétköz u. 5.) kötött vállalkozási szerződésből illető jótállási igény érvényesítése iránt 
haladéktalanul indítson pert.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
3. napirend 
Előterjesztés a nagygombosi major – mint műemléki védettség alatt álló – épületegyüttesben 
keletkezett károk megtérítésére 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Az előterjesztésben felsorolt átalakítások időben régen történtek, amikor az önkormányzat még nem volt 
tulajdonos. Szerepel az is, hogy mi erre nem adtunk engedélyt, pedig nem is voltunk tulajdonosok még akkor. 
Az eredeti tulajdonos a Magyar Állam, önmaga cserélte le a tetőket, ami az örökségvédelmi képbe nem illik 
bele. Ez még a hetvenes években történt. Ugye nem akarjuk a magyar államot perelni? Ezen előterjesztés 
logikája alapján ezt kellene tenni. Ezt nem tudom elfogadni. Jogtalanul használják vagy sem, de csak 
átalakítottak.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Egyetértek, bár én meg fogom szavazni. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben, ami kialakult az ottani 
lakosság és az önkormányzat között kellene megegyezni, mintsem hatósági útra terelni a dolgot. Ezt az utat 
nem tartom helyesnek.  
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
Én úgy tudom, hogy nincs szerződése a lakóknak, akkor ez a lakbér különbség amit fizetnek miből adódik? 
Ha eddig nem emeltünk, akkor miért nem emeltünk? Miért csak most? Eddig erre miért nem figyeltünk oda?  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Épp az elmúlt ülésen történt intézkedés a lakbérek kérdésében. Ezt a testület elfogadta. Ez az előterjesztés 
most nem erről szól. Azt rendbetettük. Erről az a véleményem, hogy hagyni kéne ezt a pert. Ez már egy 
kialakult helyzet, folyik az eljárás. A hozzáértő emberek azt majd rendbe teszik. Ezt már nem kellene. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Annyi hozzáfűznivalóm van, hogy nem olyan jó társaság lakik ott. A hozzáállásuk abszolút nem békés. 
Támadnak és támadnak. Holott ha tudom, hogy nem a saját lakásomban lakom, akkor nem invesztálok bele. 
Miért nem foglalkoztunk eddig ezzel? Vissza kell nézni az utóbbi három évet, amióta itt vagyunk, hogy hány 
rendeletet kellett módosítanunk, mennyi nem volt jó, mennyi rendkívüli ülés volt. Most jutottunk el idáig és 
mennyi lesz még. A szomszédos önkormányzatoknál már ebben a hónapban sincs ülés. Itt meg még lesz.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Az önkormányzatnak belekerült 40 millió forintjába a nagygombosi major, a lakásfelújítás, a lakás kiutalás. 
Ha rossz körülmények között lakom és egy összkomfortos lakást kapok ingyen, akkor azt mondom, hogy 
összkomfortos lakást akarok kapni. Sorban áll sok ember, hogy nincs lakás. Ők meg húzzák a dolgokat. A pert 
én sem tartom jó ötletnek. Évekig el fog húzódni és úgy sem tudnak semmit behajtani. Azt gondolom, hogy 
örüljön, aki lakást kap. Abból a 40 millió forintból 3 utcát le lehetett volna aszfaltozni. Az a baj, hogy vannak 
ott ráérős emberek és most heccelnek bennünket. Le kéne ülni megegyezni, de 1-2 ember nem akar eljönni. 
Azt hitték, hogy befektetnek a felújításba és nekik már mindent lehet. Tudomásul kell venni, hogy nem csak 
jogok vannak, hanem kötelezettségek is. Igazodni kell az összérdekhez. Ez direkt provokáció. El kell fogadni 
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és mindenki egyforma lakást kapott volna.  
 
Rodek Antal bizottsági tag  
Egyetértek, ez politikai sík. 
 
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
Nincs szerződésük, pedig a lakástörvény úgy kezdődik, hogy önkormányzati tulajdonú lakásokra kötelező 
bérleti szerződést kötni. Az akkori városvezetés nem ezt választotta. Mégis csak bérlők voltak. Az egész akkor 
kezdődött, mikor az önkormányzat évente felülvizsgálta a műszaki állapotokat. Jöttek a szakértői vélemények. 
Papp István képviselő úrnak igaza van. Hozzáállhattunk volna úgy is, hogy amikor jönnek a szakvélemények, 
akkor feltartjuk a kezünket, és tesszük amit a lakástörvény 23. szakasz (4.) bekezdése mond, hogy ha hatósági 
határozat megállapítja az életveszélyességet, nekünk legfeljebb az ideiglenes elhelyezésről kell gondoskodni, 
ami lehet tornaterem is. Ehelyett az önkormányzat 40 millió forintból folyamatosan újítgatta, méltányosságból 
lakásokat ajánlott fel. Ezek a lakók meg akarják szerezni ennek az ingatlan bizonyos hányadú tulajdonjogát. 
Van egy per, amiről nem tudunk semmit. Annyit kaptunk a bíróságtól, hogy létezik egy ilyen per. Kértük, hogy 
ne a Hatvani Bíróság járjon el. A megyei bíróságtól megkaptuk a végzés, hogy nem nekik kell eljárni. Azt 
gondolom, hogy az önkormányzat a részéről mindent megtett ebben az ügyben. Aki beruházott és 
megváltoztatta a lakást, az engedély nélkül tette. Az épületnek a műemléki jellege miatt az adott időpontban a 
Műemlékvédelmi Hatóság engedélyével kellett volna ezeket elvégezni.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
211/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a nagygombosi major – mint műemléki védettség alatt álló – 
épületegyüttesben keletkezett károk megtérítéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a lakásügyi üzemeltető és a 
Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki és Városfejlesztési Irodája munkatársaival készíttessen tételes 
kimutatást arról, hogy az önkormányzat  tulajdonában álló hatvani 0531/2 helyrajzi számú, 9 ha 3852 m2 
nagyságú, major megnevezésű ingatlan épületein az ingatlanokat jelenleg is használó bérlők által hatósági 
engedélyek nélkül és tulajdonosi hozzájárulás nélkül milyen átalakításokat, bontásokat, tárolókat, egyéb 
épületeket létesítettek. Ugyancsak készüljön kimutatás arról, hogy a telek tekintetében a lakásokon túl mely 
bérlő, milyen mértékben használja, műveli a telekingatlant.  
A kimutatások birtokában az átalakítások miatt károk megtérítése, a telekingatlan művelése miatt használati 
díj megtérítése iránt a polgármester minden peren kívüli, és ha szükséges peres eljárást indítson meg.  
 
Határid ő: a kimutatások elkészítésére: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda, a Hatvani Városgazdálkodási 

Nonprofit Közhasznú Zrt. útján  
 
4. napirend 
Előterjesztés Hatvan város településképi védelméről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Philipp Frigyes főépítész 
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Abban az esetben nem kell eljárást lefolytatni, amennyiben az önkormányzat nem illetékes. Mely esetben nem 
illetékes? A rendelettervezetben sok minden fel van sorolva. Felmerült bennem a kérdés, hogy ha minden ott 
van, akkor mely esetben nem illetékes? 
 
Philipp Frigyes főépítész 
A pontos jogszabályi helyet meg fogom küldeni képviselő asszonynak, hogy egyértelmű legyen. Minden 
olyan tevékenységre vonatkozik, amely a rendelet hatálya alá nem tartozik, tehát olyan belső átalakítások, 
amelyek nem építési engedély kötelesek. 
 
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: 
 
212/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város településképi védelméről szóló előterjesztést, és 
az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
5. napirend 
Előterjesztés a hirdetmények, a hirdető-berendezések létesítésének, elhelyezésének szabályozásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Philipp Frigyes főépítész 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Több helyen szerepel a rendeletben, hogy közterület rendelet. Javasolnám, hogy ezt ne írjuk ki. 
 
dr. Paronai Richárd aljegyző 
 Az 1.§ (4.) bekezdése leírja, hogy a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló önkormányzati rendeletről van szó. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Akkor visszavonom. Számomra azért nem fogadható el, mert a záró rendelkezésekben visszamenőleg 
rendelkezik a rendelet. Visszamenőleges hatállyal költséget ró a vállalkozóra. Volt-e felmérés, hogy hány 
vállalkozást érint ez, és hogy ennek milyen költsége van? Gondoltunk-e erre? Visszamenőleges hatállyal 
intézkedünk. Az előbb elfogadott rendelet előre tervez, de ez a rendelet visszamenőleg hat. Október 1-jén lép 
hatályba és e rendelet hatályba lépése előtt elhelyezett hirdetményt és hirdető-berendezését, amely e rendelet 
szabályaiba ütközik, azt kötelesek kerítésen és épületeken 2013. december 31-ig, védett területen 2014. 
március 31-ig, belterületen 2014. augusztus 31-ig eltávolítani, megszüntetni, átalakítani, a helyi 
településképvédelem rendelet bejelentési eljárásra vonatkozó szabályai szerint azt bejelenteni. Ez nincs 
rendben. Költséget rovunk visszamenőleg. Van most Hatvanban ingyenes reklámfelület, ahová bárki bármit 
kitehet? Régen volt. Most van? Tökéletesen egyetértek a szándékkal, hogy ne legyen összeragasztgatva a 
város. Ugyanakkor ha nincs ingyenesen igénybe vehető reklámfelület, csak és kizárólag a Média-Hatvan Kft. 
által üzemeltetett, amiért fizetni kell, akkor én ezt nem találom elfogadhatónak. 
 
Philipp Frigyes főépítész 
Nagyon érdekes a törvény, mert a visszamenőleges hatályt lehetővé teszi. Ez alap jogszabály, ezt nem mi 
hozzuk létre. Másfelől a kártalanítással kapcsolatosan rendelkezik. Jogilag is hosszabb egyeztetést vett 
igénybe ez a jogszabály. Nem először van előttünk ez a tervezet, hanem sokszor fogjuk még ezt módosítani. 
Egy azonban biztos, hogy én szeretnék egy diavetítést csinálni a testületi ülésen, ahol reprezentatívan 
bemutatnám azt a képet, amely Hatvant jellemzi. Elkeserítő lesz ez a képsor. Ebből kifolyólag én úgy 
gondolom, hogy október 1-től új időszámítás fog kezdődni Hatvan életében. Nyilván nem az a cél, hogy 
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rögtön nekiessünk az összes homlokzatnak, mindenkitől mindent levegyünk. Erre is mutatok majd példát. Az 
a cél, hogy egy rendezettebb településképet hozzunk létre. A megfontoltság az mindenképp cél. A képviselő 
asszony által felvetett ingyenesség dolga, megmondom őszintén, nem jutott eszembe. Én megpróbálok 
előkészíteni a következő ülésre egy végiggondolt ingyenes lehetőséget. Megnézzük, hogy a képviselő-testület 
hogyan reagál erre. Úgy gondolom, hogy kicsit túlzásba vittük ezt a „reklámőrületet”. Az a településkép, amit 
be fogok mutatni, hogyha lehet, az el fogja keseríteni az összes képviselőt. Ugyanakkor értem, hogy bizonyos 
körnek anyagi megterhelést jelent hirdetni. Ezzel ez az előterjesztés nem foglalkozik. Sajnálom, hogy nem 
jutott eszembe. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Megköszönöm. Ami miatt én nem szavazom meg, az a visszamenőleges hatály. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Csak annyit az ingyenes felületről, hogy a vasútállomás is tele van ragasztva. Amikor kitettük, hogy „ez az Ön 
hirdetőtáblája”, akkor sem történt változás. Nem oda ragasztották a hirdetéseket. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Más az amikor fel akarsz lépni és más az amikor fel kell. Ez erkölcsi kérdés. Ha megtiltod, hogy sehova nem 
szabad kitenni, de van mellette egy alternatíva, az más.   
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Nincs kapacitás ezt ellenőrizni. Úgyis oda fogja ragasztani. 
 
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
Tételes összeírás történt az ügyfélszolgálattal. Bejárták a város végig. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
213/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a hirdetmények, a hirdető-berendezések létesítésének, elhelyezésének 
szabályozásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
6. napirend 
Előterjesztés a 2. számú házi gyermekorvosi körzet, valamint a kapcsolódó iskola-egészségügyi 
feladatok ellátására vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az első határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
214/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2. számú házi gyermekorvosi körzet, valamint a kapcsolódó 
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iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Ócsainé Dr. Süttő Judit (születési helye, ideje: 
Budapest XII. 1952. 01. 04., lakik: 3000 Hatvan, Görgey u. 31., adószáma: 47986862-1-30, orvosi 
nyilvántartási száma: 31512, vállalkozói igazolvány száma: ES – 256260), 1998. szeptember 30. napján a 2. 
számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére megkötött, többször módosított és kiegészített szerződést 
közös megegyezéssel, a megszüntető okiratban megjelölt időbeli hatállyal megszüntetni. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 
Az átadás-átvételi eljárás eredményéről Hatvan város polgármestere a képviselő-testületet soron következő 
ülésén tájékoztatja. 
 
Határid ő: A praxis átadására megkötött végleges szerződés megkötését követő 15 napon belül. 
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: 
 
215/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2. számú házi gyermekorvosi körzet, valamint a kapcsolódó 
iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Ficánka Gyermekegészségügyi Központ 
Korlátolt Felelősségű Társasággal (Székhely: 3000 Hatvan, Veres P. u. 7., cégjegyzékszám: Cg. 10-09-
028499, adószáma: 14388341-1-10, képviseli: Rüdigerné Dr. Harmat Enikő ügyvezető)     iskolaorvosi 
feladat ellátására megkötött, 2007. 02. 15. napján megkötött, többször módosított és kiegészített szerződést 
közös megegyezéssel akként módosítja, hogy a szerződés 2. pontját, mely az iskola-egészségügyi 
feladatellátásról szól kiegészíti a Brunszvik Teréz Óvoda és a Százszorszép Óvodával, mint ellátandó 
intézménnyel, és a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, a határozat mellékletét képező szerződés 
aláírására. 
 
Határid ő: 2013. július 30. (a szerződés aláírására) 
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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216/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 2. számú házi gyermekorvosi körzet, valamint a kapcsolódó 
iskola-egészségügyi feladatok ellátására vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. számú házi gyermekorvosi körzet 
területi gyermekorvosi feladatainak ellátásra előszerződést köt Szabóné Dr. Szőgyör Zita gyermekorvossal. A 
feladat ellátásához szükséges engedélyek beszerzését követően kerül sor a végleges szerződés megkötésére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, a határozat mellékletét képező előszerződés 
aláírására. 
 
Határid ő: 2013. július 15. (az előszerződés aláírására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
7. napirend 
Előterjesztés a MEDICINA-SICULUS Kft-vel megkötött felnőtt házi orvosi ellátásra vonatkozó 
egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
217/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a MEDICINA-SICULUS Kft-vel megkötött felnőtt házi orvosi 
ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MEDICINA-SICULUS Kft-vel (székhely: 3000 Hatvan, 
Kőműves u. 11, cégjegyzékszám: Cg. 10-09-032203, adószáma: 23480441-1-10, képviseli: Dr. Éger Ildikó 
ügyvezető, orvosi nyilvántartási bejegyzése: Dr. Kerekes Ildikó ügyvezető) 2011. augusztus 29. napján a 8. 
számú felnőtt háziorvosi körzet működtetésére megkötött, többször módosított és kiegészített szerződést 
közös megegyezéssel módosítja akként, hogy a szerződés 1. pontjából törlésre kerül azon rendelkezés, mely 
szerint Dr. Jakab Lajos tevékenységét a háziorvostan szakképesítés megszerzéséig legfeljebb 2015. október 
végéig láthatja el, mentori felügyelettel, a szerződés 4. pontjában a praxis rendelési idejét akként módosítja, 
hogy hétfő, kedd, szerda és pénteki napokon 8 órától 12 óráig; csütörtökön 12 órától 16 óráig tart, és a 
határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2013. július 15. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
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8. napirend 
Előterjesztés a Lesznai Anna Egységes Módszertani Intézmény és Szakiskola működtetésével 
kapcsolatos használati szerződés utólagos jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 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: 
 
218/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Lesznai Anna Egységes Módszertani Intézmény és Szakiskola 
működtetésével kapcsolatos használati szerződés utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 408/2013. (VI. 13.) számú képviselő-testületi határozata 
alapján 2013. június 1. napjától működtetésre átvett Lesznai Anna Egységes Módszertani Intézmény és 
Szakiskola (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó J. u. 10.) vagyonműködtetéséről szóló - a határozat mellékletét 
képező - használati szerződést utólagosan jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. június 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
9. napirend 
Előterjesztés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés 
módosításáról, valamint az abban foglalt intézményműködtetés gyakorlati megvalósítására kötött 
együttműködési megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 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: 
 
219/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött 
vagyonkezelési szerződés módosításáról, valamint az abban foglalt intézményműködtetés gyakorlati 
megvalósítására kötött együttműködési megállapodásról 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 2013. 
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január 1-jétől állami fenntartásba kerülő köznevelési feladatok ellátását szolgáló Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonában álló Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium ingó és 
ingatlan vagyon vonatkozásában a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (székhelye: 1055 Budapest, 
Szalay u. 10-14.; adóigazgatási azonosítási száma: 15799658-1-41; ÁHT azonosítója: 335262) és Hatvan 
Város Önkormányzata között 2013. január 31-én megkötött vagyonkezelési szerződés 1. számú 
módosításának aláírására jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Határid ő: 2013. június 28. (szerződés aláírására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
220/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött 
vagyonkezelési szerződés módosításáról, valamint az abban foglalt intézményműködtetés gyakorlati 
megvalósítására kötött együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, határozat a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, valamint Hatvan Város Önkormányzata között kötött 
vagyonkezelési szerződésben foglalt intézmény működtetésének gyakorlati megvalósításáról szóló 
együttműködési megállapodás aláírására. Az együttműködési megállapodás jelen határozat mellékletét 
képezi. 

 
Határid ő: 2013. június 28. (együttműködési megállapodás aláírására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási 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: 
 
221/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött 
vagyonkezelési szerződés módosításáról, valamint az abban foglalt intézményműködtetés gyakorlati 
megvalósítására kötött együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Damjanich János Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégiummal a Hatvan, Bezerédi u. 2. szám alatt található iroda megnevezésű, a Damjanich János 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium által tanboltként használt ingatlanrészre vonatkozó, 2012. 
december 12. napjával létrejött bérleti szerződést, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által ingyenes 
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vagyonkezelésbe vétele miatt közös megegyezéssel 2013. június 30-i hatállyal megszünteti. 
 
Határid ő: 2013. június 28.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  
 
10. napirend 
Előterjesztés szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötésről szóló 74/2012.(XII.14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
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: 
 
222/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szennyvízelvezető hálózatba történő utólagos bekötésről szóló 
74/2012.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
11. napirend 
Előterjesztés az „Új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése” 
tárgyú pályázathoz kapcsolódó tervezési szerződés módosításáról 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
223/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az „Új vasúti híd építése, valamint a 3-as és 21-es sz. főút 
kereszteződésének átépítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó tervezési szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖZOP-3.5.0.09-11 kódszámú, „ Új vasúti híd építése, 
valamint a 3-as és 21-es sz. főút kereszteződésének átépítése”  tárgyú pályázat építési engedélyezési 
eljárásához szükséges engedélyes tervek elkészítésére, továbbá műszaki állapotfelmérés elkészítésére 
irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel (székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.) 2013. 02. 12-én 
kötött vállalkozási szerződést a teljesítési véghatáridő tekintetében módosítja a jelen határozat mellékletét 
képező módosító okirat szerinti tartalommal.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására. 
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Határid ő: 2013. július 10. (módosító okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
12. napirend 
Előterjesztés a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
tervezési szerződések módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
 
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: 
 
224/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó tervezési szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Kiemelt turisztikai 
termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó kerékpárút engedélyezési tervdokumentáció 
elkészítésére irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel (székhely: 1031 Budapest, Nimród utca 7.) 2013. 
február 25-én kötött vállalkozási szerződést a teljesítési határidők tekintetében módosítja jelen határozat 
mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 
a szerződést módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2013. július 10. (módosító okiratok aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 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: 
 
225/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó tervezési szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Kiemelt turisztikai 
termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó kerékpáros kalandparkra vonatkozó 
engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel (székhely: 1031 
Budapest, Nimród utca 7.) 2013. április 08-án kötött vállalkozási szerződést a teljesítési határidők 
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tekintetében módosítja jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2013. július 10. (módosító okiratok aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 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: 
 
226/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó tervezési szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Kiemelt turisztikai 
termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó lombkorona kalandparkra vonatkozó 
engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel (székhely: 1031 
Budapest, Nimród utca 7.) 2013. április 08-án kötött vállalkozási szerződést a teljesítési határidők 
tekintetében módosítja jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2013. július 10. (módosító okiratok aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 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: 
 
227/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Kiemelt turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó tervezési szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-2.1.1/A-12 kódszámú „Kiemelt turisztikai 
termék- és attrakciófejlesztés” tárgyú pályázathoz kapcsolódó gyalogoshídra vonatkozó engedélyezési 
tervdokumentáció elkészítésére irányuló, a Speciálterv Építőmérnöki Kft.-vel (székhely: 1031 Budapest, 
Nimród utca 7.) 2013. április 08-án kötött vállalkozási szerződést a teljesítési határidők tekintetében 
módosítja jelen határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2013. július 10. (módosító okiratok aláírására) 
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Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
13. napirend 
Előterjesztés a „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek 
rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” tárgyú pályázattal kapcsolatos 
döntésről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
 
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: 
 
228/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű 
vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” tárgyú pályázattal 
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 kódszámú, „Hatvan 
Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca 
és környéke árvízvédelme” című pályázat megvalósítására irányuló, a DTRT Vízépítő Kft.-DYNAMIC ÚT 
Kft.-vel (székhely: 3300 Eger, Knézich Károly u. 30.; 3300 Eger, Kistályai u. 18.) 2012. 09. 28-án kötött 
vállalkozási szerződést a teljesítési véghatáridő tekintetében módosítja a jelen határozat mellékletét képező 
módosító okirat szerinti tartalommal.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására. 
 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
Határid ő: 2013. július 10. (módosító okirat aláírására) 
 
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: 
 
229/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Hatvan Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű 
vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca és környéke árvízvédelme” tárgyú pályázattal 
kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0080 kódszámú, „Hatvan 
Város Önkormányzat helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója – Liszt Ferenc utca 
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és környéke árvízvédelme” című pályázat műszaki tervdokumentáció elkészítésére irányuló, a KEVITERV 
AKVA Mérnöki Vállalkozási Kft.-vel (5000 Szolnok, Ságvári krt. 4.) 2011. 01. 28-án kötött vállalkozási 
szerződést a Megrendelő nevének tekintetében módosítja a jelen határozat mellékletét képező módosító 
okirat szerinti tartalommal.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződést módosító okirat aláírására. 
 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
Határid ő: 2013. július 10. (módosító okirat aláírására) 
 
14. napirend 
Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
230/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét képező Hatvan 
város Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét  a 
dokumentum aláírására. 
 
Határid ő: 2013. június 28. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
15. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010.(IX.26.) 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
231/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010.(IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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16. napirend 
Előterjesztés közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 
35/2008.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Új közterület nevét bejegyzést követően 1 éven belül meg kell állapítani, amennyiben a közterület elnevezésre 
kerül. Meg kell erőltetni magát az embernek, hogy ezt megértse. 
 
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: 
 
232/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás 
rendjéről szóló 35/2008.(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
17. napirend 
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan Város Önkormányzata és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ között kötendő együttműködési megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A 3.3.4 pontnál a felülvizsgálat ideje, időszaka szerintem ott nem jól szerepel. Ha megkötjük ezt a szerződést 
szeptember 1-gyel, akkor visszamenőleg hogyan vizsgálunk felül? A másik megállapodásnál már jól szerepel. 
 
dr. Paronai Richárd aljegyző 
Ezt az előterjesztést tárgyalja az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság is. Módosító indítványt 
fogunk készíteni ezzel kapcsolatban. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ne csináljunk módosító indítványt. Az előterjesztéssel nincs gondom, csak a megállapodással. A 2-es számú 
kiegészítésben ha megnézzük. 
 
dr. Paronai Richárd aljegyző 
Ott már 2014. szerepel. Mind a két oldalt szeretem meghallgatni. Megvan a kérdés és keresem rá a választ. Ez 
elírás volt vagy van-e tudatosság mögötte. Vélelmezem, hogy nincs, de mindig mind a két felet meghallgatom. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Én nem ragaszkodom hozzá, hogy legyen módosító indítvány. De ez itt logikailag sincs rendben, másrészt 
nincs összhangban a következővel. Más kifogásom nincs. 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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233/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan Város Önkormányzata 
és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között kötendő együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal a Robert Bosch Elektronikai Kft.-vel (székhely: 3000 
Hatvan, Robert Bosch út 1.) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (székhely: 1051 
Budapest, Nádor utca 32.) a Szent István Általános Iskolában (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy- 
Zsilinszky út 8.) a Robert Bosch Elektronikai Kft. dolgozói által elhelyezendő tanulók 
által igénybe veendő emelt szintű szolgáltatásokra vonatkozóan. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Robert Bosch Elektronikai Kft.-vel 
(székhely: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
(székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.) kötendő együttműködési megállapodás 1. sz. 
kiegészítését jelen határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét az együttműködési megállapodás 1. sz. kiegészítésének aláírására. 
 
Határid ő: 2013. július 2. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
18. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Kártya program népszerűsítéséről szóló megállapodás megkötéséről 
 
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: 
 
234/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Kártya program népszerűsítéséről szóló megállapodás 
megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Kártya program népszerűsítésére vonatkozóan 
megállapodást köt jelen határozat melléklete szerinti tartalommal Kerekharaszt Község Önkormányzatával. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2013. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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19. napirend 
Előterjesztés MÁV Zrt.-vel megkötött támogatási szerződés utólagos jóváhagyásáról, valamint a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt-vel a Vasútállomás üzemeltetéséhez kapcsolódó 
karbantartási munkálatok elvégzésére kötendő szerződés jóváhagyásáról 
 
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: 
 
235/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a MÁV Zrt.-vel megkötött támogatási szerződés utólagos 
jóváhagyásáról, valamint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt-vel a Vasútállomás 
üzemeltetéséhez kapcsolódó karbantartási munkálatok elvégzésére kötendő szerződés jóváhagyásáról szóló 
megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a MÁV Zrt-vel (székhely: 1087 Budapest, 
Könyves Kálmán krt. 54-60.) a vasútállomás utasforgalmi területének működtetésére 2013. 
május 31. napján megkötött támogatási szerződést jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal utólagosan jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2013. június 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 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: 
 
236/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a MÁV Zrt.-vel megkötött támogatási szerződés utólagos 
jóváhagyásáról, valamint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt-vel a Vasútállomás 
üzemeltetéséhez kapcsolódó karbantartási munkálatok elvégzésére kötendő szerződés jóváhagyásáról szóló 
megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt-vel (székhelye: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.), a Vasútállomás 
üzemeltetetéséhez kapcsolódó karbantartási munkálatok elvégzésére szerződést köt jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal. A karbantartások pénzügyi fedezete a MÁV Zrt-vel 
megkötött támogatási szerződés alapján a támogatási összegből rendelkezésre áll. 
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A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2013. július 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
20. napirend 
Előterjesztés a MÁV Kertészet ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos döntésről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Az előterjesztéshez módosító indítványt kívánok benyújtani, amit dr. Paronai Richárd aljegyző fog ismertetni. 
 
dr. Paronai Richárd aljegyző 
Az előterjesztés határozati javaslatának 1. pontja kiegészülne, hogy a polgármester más illetékes kormányzati 
szervet is meg tudjon keresni, illetve ennek megfelelően módosulna az 5. pont is. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy szavazzanak az imént ismertetett módosító indítványról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
237/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
 
Az előterjesztés 2. határozati javaslatának 1. pontja az alábbi szövegrésszel egészüljön ki: 

“A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy fent nevezett ingatlanok 1/1 tulajdoni 
hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat és 
járjon el az illetékes és hatáskörrel rendelkező kormányzati szervezeteknél.” 

 
2. Az előterjesztés 2. határozati javaslatának 5. pontjában „az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 

valamennyi nyilatkozatot megtegyen” szövegrész helyébe „az MNV Zrt. felé és az illetékes és hatáskörrel 
rendelkező kormányzati szerveknél teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen” 
szöveg lépjen. 

 
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: 
 
238/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a MÁV Kertészet ingyenes önkormányzati tulajdonba 
kerülésével kapcsolatos döntésről szóló megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 643/2012. (IX.27.) sz. és a 264/2013. (IV.25.) 
sz. határozatait hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: azonnal 
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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: 
 
239/2013. (VI. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a MÁV Kertészet ingyenes önkormányzati tulajdonba 
kerülésével kapcsolatos döntésről szóló megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot a bizottság módosító indítványának figyelembe vételével 
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. 
§-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) 
pontja alapján, illetve a MÁV Zrt. és a Magyar Állam közötti vagyonrendezés által érintett szabályok 
figyelembe vételével a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi az alábbi 
ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását: 
 
 a MÁV Zrt. 1/1 tulajdoni hányad szerint kizárólagos tulajdonát képező Hatvan, belterület, 
 2600/5 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2600/5 
 hrsz. alatt fekvő, 1,2332 ha területű szántó művelési ág megnevezésű ingatlan,  
 

 a MÁV Zrt. 1/1 tulajdoni hányad szerint kizárólagos tulajdonát képező Hatvan, belterület, 
 2603 hrsz. alatt nyilvántartott, közigazgatási címmel nem rendelkező 3,9305 ha területű 
 szántóművelési ág megnevezésű ingatlan, 

 
 a MÁV Zrt. 1/1 tulajdoni hányad szerint kizárólagos tulajdonát képező Hatvan, belterület, 
 2600/2 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2600/2 
 hrsz. alatt fekvő, 527 m2 területű művelési ág alól kivett saját használatú út megnevezésű 
 ingatlan. 
 
2. A Hatvan, belterület, 2600/5 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 
2600/5  hrsz. alatt fekvő 1,2332 ha területű szántó művelési ág megnevezésű, és a Hatvan, belterület 2603 
hrsz. alatt nyilvántartott, közigazgatási címmel nem rendelkező 3,9305 ha területű szántó művelési ág 
megnevezésű ingatlanokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. 4. és 8. pontjaiban meghatározott településüzemeltetési, 
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, szociális, gyermekjóléti 
szolgáltatások és ellátások feladatainak ellátása érdekében, továbbá a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 5. mellékletében 
meghatározott szociális ellátások, közterületek fenntartása önként vállalt feladatainak szélesebb körben 
történő ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és közterületek fenntartásában, a tereket, parkokat díszítő 
növényzet megtermelésével és a munkahelyi, valamint a közétkeztetés alapanyag szükségleteinek kielégítése 
céljára kívánja felhasználni. 
 
Hatvan, belterület, 2600/2 hrsz. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 
2600/2  hrsz. alatt fekvő, 527 m2 területű művelési ág alól kivett saját használatú út megnevezésű ingatlant az 
Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 
2. pontjában meghatározott településüzemeltetési feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, a 
2600/5 hrsz. alatt nyilvántartott és 2603. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok megközelíthetőségének céljából, 
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ezzel is szolgálva és közterületek fenntartását, a tereket, parkokat díszítő növényzet megtermelését és a 
munkahelyi, valamint a közétkeztetés alapanyag szükségleteinek kielégítése céljára kívánja felhasználni. 
 
3. Hatvan Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a 
művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését. 
 
4. Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt.  
 
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2600/5 
hrsz. alatt fekvő Hatvan, belterület, 2600/5 hrsz. alatt nyilvántartott, a közigazgatási címmel nem rendelkező 
Hatvan, belterület, 2603 hrsz. alatt nyilvántartott, és a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2600/2 hrsz. alatt 
fekvő Hatvan, belterület, 2006/2. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot 
megtegyen. 
 
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a  3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2600/5 
hrsz. alatt fekvő Hatvan, belterület, 2600/5 hrsz. alatt nyilvántartott, a közigazgatási címmel nem rendelkező 
Hatvan, belterület, 2603 hrsz. alatt nyilvántartott, és a 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 2600/2 hrsz. alatt 
fekvő Hatvan, belterület, 2006/2. hrsz alatt nyilvántartott ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adására vonatkozó megállapodást aláírja. 
 
Határid ő: 2013. július 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
21. 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 


