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

augusztus 26-án a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott nyílt 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 
 Bánkutiné Katona Mária  gazdálkodási irodavezető 
 dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási-és kezelési oszt.vezető 
 dr. Egyed László műszaki ügyintéző 
 Tuzáné Füzér Judit pályázati referens 
 dr. Takács Gábor 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 
Papp István legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Papp István 
bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
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: 
 
263/2013. (VIII.26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. augusztus 26-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 Hatvani Szociális Szövetkezet alapszabályának módosításáról 
      Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
2. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet támogatásáról 

         Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
3. Előterjesztés Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.15.) önkormányzati 
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rendelet módosításáról 
 

4. Előterjesztés a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 2013. I. félévi pénzügyi 
teljesítéséről szóló beszámolójáról és vagyonfelosztási szerződéséről 

 
5. Beszámoló az önkormányzat 2013.I.félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

 
6. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II.23.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

7. Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok vagyonkezelésbe adásáról 
         Előadó az 3-7. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

8. Előterjesztés 2. számú házi gyermekorvosi körzet, valamint a kapcsolódó iskola-egészségügyi 
feladatok ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés megkötéséről 

                    Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
 

9. Előterjesztés Önkormányzati rendészeti szerv létrehozásáról 
          Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 

10. Előterjesztés a köznevelési intézményeket érintő uniós projektek jogutódlásával kapcsolatos 
megállapodásról 

        Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
 

11. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan Város Önkormányzata és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ között megkötött együttműködési megállapodás utólagos 
jóváhagyásáról 

         Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 

12. Előterjesztés az Újszerű Technikai Sportok Egyesületének polgármesteri keretből történő 
támogatására 

                   Előadó: Simon Tamás sport-ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
       Előterjesztő az 1-12. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
 

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

1. Előterjesztés Hatvan város nevének használatával kapcsolatos döntésről 
 (HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG) 

        Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
        Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 

 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet alapszabályának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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264/2013. (VIII. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet alapszabályának módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 

1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 
Hatvan, Kossuth tér 2., cg. száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei Andrást 
alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet közgyűlésén részt vegyen és azon Hatvan Város 
Önkormányzatát képviselje. 
 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 

Hatvan, Kossuth tér 2., cg. száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei Andrást 
alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet közgyűlésén igennel szavazzon a szövetkezet jelen 
határozat mellékletét képező alapszabályt módosító okiratának elfogadására, illetőleg az alapszabály 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja és aláírja. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet támogatásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
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: 
 
265/2013. (VIII. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet támogatásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 300.000,- Ft azaz -Háromszázezer- forint visszatérítendő 
pénzügyi támogatást nyújt a Hatvani Szociális Szövetkezet részére (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
fóliasátor létesítéséhez jelen határozat mellékletét képező megállapodás alapján. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pénzeszköz átadására vonatkozó 
megállapodás aláírására. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletben 
az általános tartalék költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határid ő: 2013. szeptember 15. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
3. napirend 
Előterjesztés Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Megkérném Bánkutiné Katona Máriát, hogy mondjon pár mondatot a költségvetés módosításáról. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető  
A rendeletmódosítás az I. félévi előirányzatok módosítását tartalmazza. Kaptunk önkormányzati támogatást az 
államtól, továbbá a képviselő-testületi döntések kerültek átvezetésre, ami a bevételi és kiadási oldalon 
egyaránt megmutatkozik.  
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
266/2013. (VIII. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013.(II.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 2013. I. félévi pénzügyi teljesítéséről 
szóló beszámolójáról és vagyonfelosztási szerződéséről 
 
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: 
 
267/2013. (VIII. 26.) 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 2013. I. félévi 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolójáról és vagyonfelosztási szerződéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú 
Társulás 2013. I. félévi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak 
mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. 
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: 
 
268/2013. (VIII. 26.) 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 2013. I. félévi 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolójáról és vagyonfelosztási szerződéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan Körzete Kistérségi Többcélú Társulás 
vagyonmegosztási szerződésének szövegét és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vagyonfelosztási 
szerződés aláírására.  
 
Határid ő: 2013. augusztus 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  
 
5. napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2013.I.félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ismét kérném Bánkutiné Katona Máriát, hogy mondjon pár mondatot az önkormányzat gazdálkodásáról. 
. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A táblázat 1. számú melléklete alapján kitűnik, hogy a bevételi teljesítés 42,1 %-os, a kiadásunk pedig 37,5 %-
os. Az intézményi bevételek időarányosan megfelelően alakultak. A helyi adó bevételeket, ahogy számba 
vettük, és feldolgozásra kerültek a féléves iparűzési adóval kapcsolatos teljesítések, kitűnt, hogy a 
vállalkozásoknál problémák vannak. Várhatóan kevesebb adóbevétel teljesül, mint amennyit a teljesítésnél 
beterveztünk a költségvetésünkbe. Megjelent közben egy kormányrendelet, szeptember 30-ával pályázatot 
lehet beadni a minisztérium felé. Megpróbáljuk ezt a bevétel kiesést ezzel a pályázattal kompenzálni, melyet a 
szeptemberi testületi ülésre fogunk előterjeszteni. A kiadási oldalon a teljesítések a felújítási, felhalmozási 
kiadások tekintetében18,7 %-ban teljesültek. A közbeszerzési pályázatok most kerülnek aláírásra, tehát a 
teljesítésük a II. félévben lesz.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
269/2013. (VIII. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2013.I.félévi gazdálkodásáról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. I. félévi gazdálkodásról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
6. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II.23.) 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: 
 
270/2013. (VIII. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II.23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
7. napirend 
Előterjesztés egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok vagyonkezelésbe adásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ezt valaki fogja üzemeltetni? Ez a Beruházó Kft. fogja üzemeltetni? A bontás megkezdődött, mert még nem 
látni semmit? 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Ma elkezdték. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A vagyonkezelés majdnem tulajdonosi jogosultságokat biztosít. Rendelkezik a vagyonnal, tehát nem 
idegenítheti el. Fel fogja újítani. Kulturális célokkal lesz átadva. Előreláthatólag művészi galéria és kávézó 



 

  

7 

kap helyet itt. A forrás a Beruházó Kft.-nél fog rendelkezésre állni. A projektben a kastély felújítás mellett a 
járdák rendbetétele is szerepel. Itt is a forrás a Beruházó Kft.-nél fog rendelkezésre állni. Utána ő is 
üzemelteti, ez az előterjesztésbe beleértendő. 100 %-os önkormányzati tulajdonú a cég, a képviselő-testület 
döntésén múlik, hogy megkapja-e az ingatlanokat. 
 
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: 
 
271/2013. (VIII. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok 
vagyonkezelésbe adásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Széchenyi Zsigmond Kárpátmedencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. és Hatvan Város 
Önkormányzata között megkötésre kerülő, a hatvani 5226 hrsz.-ú ingatlan, valamint a hatvani 
2806/4 hrsz.-ú ingatlanból 1800 m2, a 2994/1 hrsz.-ú ingatlanból 3200 m2 és a 2702/2 hrsz.-ú 
ingatlanból 580 m2, mindösszesen 5580 m2 nagyságú terület vagyonkezelésbe adásáról szóló, jelen 
határozat mellékletét képező vagyonkezelési szerződést annak mellékleteivel, valamint 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az okiratok földhivatali 
benyújtásáról. 
 
Határid ő: 2013. augusztus 31. (aláírásra és földhivatalhoz történő benyújtásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
8. napirend 
Előterjesztés 2. számú házi gyermekorvosi körzet, valamint a kapcsolódó iskola-egészségügyi feladatok 
ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés megkötéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási 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: 
 
272/2013. (VIII. 26.) 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 ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés megkötéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dr. Ócsainé Dr. Süttő Judittal (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), a 2013. július 5. napján a 
2. számú házi gyermekorvosi körzet működtetésére megkötött feladat-ellátási szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló szerződést akként módosítja, hogy a szerződés 1. pontjában 
meghatározott „Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban hivatkozott feladat-ellátási szerződést közös 
megegyezéssel megszüntetik, azzal az időponttal, amikor a 2. számú házi gyermekorvosi körzet praxisjoga 
végleges szerződéssel harmadik személy részére átadásra kerül” szöveg helyébe a „Felek megállapodnak 
abban, hogy az 1. pontban hivatkozott feladat-ellátási szerződést közös megegyezéssel megszüntetik 2013. 
július 31. napjával.” szöveg lép. 
A képviselő-testület utólagos hozzájárulását adja a feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszűnéséről szóló megállapodás módosításának aláírásához. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a határozat mellékletét képező egységes szerkezetű megszüntető okirat aláírására. 
 
Határid ő:  2013. szeptember 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: 
 
273/2013. (VIII. 26.) 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 ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés megkötéséről 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 ellátására, valamint a Kossuth Lajos Általános Iskola (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 1.) iskola-egészségügyi feladatainak ellátására feladat-ellátási szerződést köt a Kórkép 
Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (képviselő: Szabóné Dr. Szőgyör Zita). 
A képviselő-testület utólagos hozzájárulását adja a 2. számú házi gyermekorvosi körzet feladat-ellátási 
szerződésének megkötéséhez a Kórkép Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társasággal (képviselő: Szabóné Dr. 
Szőgyör Zita). A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét 
képező feladat-ellátási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
9. napirend 
Előterjesztés Önkormányzati rendészeti szerv létrehozásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel bővül a felszereltség? 
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dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
A felszereltség nem bővül, csak az intézkedési jogosultság. Gumibot és bilincs használatára is lesz lehetőség a 
rendészeti törvény alapján.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A törvényi szabályozás így alakult, ezért önkormányzati rendészeti szervvé alakul át az osztály. 
 
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: 
 
274/2013. (VIII. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati rendészeti szerv létrehozásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: 
Hivatal) Hatósági Irodáján belül 2013. szeptember 1. napjától önkormányzati rendészeti szervet hoz létre és 
a Hivatal szervezeti ábráját a határozat melléklete szerint elfogadja.  A fenti döntéssel egyidejűleg megszűnik 
a Hivatal Hatósági Irodájának Közterület-felügyeleti Osztálya. A Hivatal és ezen belül az Önkormányzati 
Rendészeti Osztály létszáma változatlan marad.  
 
Határid ő: 2013. szeptember 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
10. napirend 
Előterjesztés a köznevelési intézményeket érintő uniós projektek jogutódlásával kapcsolatos 
megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Borbás Zsuzsanna településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az első határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
275/2013. (VIII. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézményeket érintő uniós projektek 
jogutódlásával kapcsolatos megállapodásról  szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a TÁMOP-6.1.2-09/1-2010-1023 
azonosító számú, „Egészséges életmódra nevelés és szemléletformálás az Óhatvani Általános Iskolában” 
című pályázat jogutódlásának tekintetében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a határozat 
mellékletét képező megállapodás tervezet szerinti tartalommal. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 6. 
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: 
 
276/2013. (VIII. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézményeket érintő uniós projektek 
jogutódlásával kapcsolatos megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a TIOP-1.1.1-07/1-2008-1086 
azonosító számú, „A hatvani iskolák informatikai fejlesztése” című pályázat jogutódlásának tekintetében a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a határozat mellékletét képező megállapodás tervezet szerinti 
tartalommal. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 6. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
11. napirend 
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan Város Önkormányzata és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ között megkötött együttműködési megállapodás utólagos jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
277/2013. (VIII. 26.) 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 megkötött együttműködési megállapodás utólagos 
jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 449/2013. (VI. 27.) számú határozata alapján 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- Bajcsy-Zsilinszky út 8.) a Robert Bosch Elektronikai Kft. 
dolgozói által elhelyezendő tanulók által igénybe veendő emelt szintű szolgáltatásokra vonatkozóan 
megkötött együttműködési megállapodást – annak az önkormányzat részéről történő hatályba lépése 
érdekében – jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal utólagosan jóváhagyja. 

 
 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Robert Bosch Elektronikai Kft.-vel (székhely: 3000 

Hatvan, Robert Bosch út 1.) megkötött kiegészítő megállapodást – annak az önkormányzat részéről 
történő hatályba lépése érdekében – jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal utólagosan 
jóváhagyja. 

 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 

(székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.) megkötött kiegészítő megállapodást – annak az 
önkormányzat részéről történő hatályba lépése érdekében – jelen határozat 3. számú melléklete szerinti 
tartalommal utólagosan jóváhagyja. 

 
Határid ő: 2013. augusztus 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
12. napirend 
Előterjesztés az Újszerű Technikai Sportok Egyesületének polgármesteri keretből történő 
támogatására 
 
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: 
 
278/2013. (VIII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Újszerű Technikai Sportok Egyesületének polgármesteri 
keretből történő támogatására szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a az Újszerű Technikai Sportok Egyesülete (székhelye: 
3000 Hatvan, Bem József utca 84.) 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. augusztus 30. (a támogatási szerződés megkötésére)     
Felelős: Hatvan Város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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13. 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. 

 Papp István Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
 bizottsági elnök-helyettes elnök 


