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

szeptember 25-én a Városháza emeleti nagytermében 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 
 dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 Gulyás Katalin főkertész 
 Philipp Frigyes főépítész 
 Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
 Decsi Ferenc  Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 

vezérigazgatója 
 Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes az 5 
bizottsági tagból 5 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag 
Kovács Gábor Istvánné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta Kovács Gábor 
Istvánné bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy a 8. napirendi pontot, - Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel 
megkötött közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződés módosításáról – vegyék le napirendről.  
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a napirendet a fenti módosítással elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
298/2013. (IX.25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. szeptember 25-i 
ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d: 
N y í l t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a MÁTRA CUKOR Zrt.-vel kötendő adásvételi szerződéssel kapcsolatos ismételt 
döntésekről 

 Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
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2. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló, kivágásra került fák karitatív szervezet részére 
történő felajánlásáról 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
3. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának és a 

Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról 
 

4. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 
21/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet és a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 Előadó a 3-4. napirendi pontig: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 

5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kara 
között létrejövő megállapodás aláírásáról 
Előadó: Gulyás Katalin főkertész 
 

6. Előterjesztés Hatvan város épített környezetének alakításáról és védelméről szóló együttműködési 
megállapodás megkötéséről 

 
7. Előterjesztés Hatvan város településképi védelméről szóló 32/2013.(VI.8.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 Előadó a 6-7. napirendi pontig: Philipp Frigyes főépítész 
 
8. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 

Zrt. között megkötött vízkár védekezési tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
módosításáról 

 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
9. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 

 Előterjesztő az 1-9. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
 

10. Egyebek 
 

1. napirend 
Előterjesztés a MÁTRA CUKOR Zrt.-vel kötendő adásvételi szerződéssel kapcsolatos ismételt 
döntésekről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A MÁTRA CUKOR Zrt. 3 feltételt szab. A kérdéseim ezekhez kapcsolódnak. Mit takar a vendégház 
üzemeltetése? Van-e ennek létszámvonzata? Van-e bevétele? Készült-e számvetés ezzel kapcsolatban? 
Jelent-e ez költséget? Ha igen, akkor mennyit? A múzeummal kapcsolatban jelen pillanatban nincs kérdésem. 
Mennyi a monitoring kutak üzemeltetési költsége? Hány darabról beszélünk? Meddig kell üzemeltetni? A 
megállapodás tartalma szerint az előírt ideig. Mennyi ez az idő? Ennek milyen költségvonzata van? Mennyi 
a telekalakítás költsége? A bérleti szerződések mely ingatlanrészekre terjednek ki? Milyen bevételt jelent ez? 
Mik a bérletek felmondásának feltételei? Egyáltalán milyen kötelezettségeket vállalunk ezzel? Az irodák 
bérleti díjait egyedileg állapítják meg. Rendelet szerint ezt lehetséges, de mégis mekkora összegekről 
beszélünk? Ha mindezek a költségek illetve bevételek szerepeltek volna az előterjesztésben, tudtam volna 
képet alkotni. 
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Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
Az előterjesztés első részében olvasható, hogy ezzel a témával a képviselő-testület már foglalkozott. Akkor 
egy adásvételi szándék lett rögzítve. A MÁTRA CUKOR Zrt. egy Magyarországon nyilvántartott jogi 
személy, de a külföldi tulajdonos jogosult dönteni az ingatlan eladásáról. Az önkormányzat vételi ajánlatára a 
válasz csak most szeptember 4-én érkezett meg. A lényeges ebben az ügyben, hogy az említett hrsz.-ú telkek, 
illetve a rajtuk található ingatlanok önmagában több mint 400 millió forint értékűek a forgalmi értékbecslés 
alapján, tehát 400 millió forintos vagyont eredményezne az önkormányzatnak a vétel. Most 130 millió forint 
+ ÁFA-ért megkapjuk. A másik lényeges, hogy most már létezik a látvány csoportsport támogatásáról szóló 
kormányrendelet, mely alapján polgármester úr elindított egy tevékenységet, hogy egy jelentős fejlesztés 
legyen a városban. Ennek a fejlesztésnek az esetleges elhelyezésének adhatna helyet az egyik terület. 
Összességében tehát megkaptuk a tulajdonostól a választ, ezért kellett visszahoznunk ezt az előterjesztést, 
mert az áprilisi határozatokat helyesbíteni kell. Tény, hogy az előterjesztés mellékletében előszerződés 
szerepel, ami azt jelenti, hogy akarnak szerződni, de még nem tudnak. Mivel nincs meg az adásvétel tárgyát 
képező ingatlan, ezek most fognak kialakításra kerülni. Erre több megosztási mód van, több vázrajz van. 
Ezeket hagyta jóvá a felügyelőbizottság, amiről szeptember 4-én értesültünk. A kérdésre, hogy milyen 
költségek vannak, ezért még nem tudok válaszolni. Nincsenek a tételek kidolgozva. De csak előszerződést 
kötünk. Nyilván a jövőben minden kidolgozásra kerül majd, mint ahogy a vételárról sincs még döntés. A 
részletkérdésekre nem tudok még válaszolni, de Hatvan városnak érdeke fűződik mind a kutak, mind a 
vendégház üzemeltetéséhez. A bérlet tekintetében tulajdonosváltáskor lehetőség van a meglévő bérleteket 
felmondani. Az iroda bérletre vonatkozóan pedig a lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítéséről és 
bérbeadásáról szóló rendelet a nem lakáscélú bérletekre nem tartalmaz négyzetméter árakat, mert ezek 
mindig pályázat útján kerülnek megállapításra. Arra azonban mód van, hogy a forgalmi értékbecslő a bérletre 
is adjon egy értékbecslést. Ennek beszerzésével a mértékek tisztázhatóak. A végleges adásvételi szerződést le 
kell becsültetni, az eladónak ki kell közölni. A működtetésekről az adatokat be kell kérni. Valószínűleg lesz 
még egy előterjesztés, ami majd még részletesebb lesz. A részleteket még ráérünk kidolgozni, de a vagyoni 
előnyt, amire ezzel szert tehetünk, meg kell szerezni a városnak. 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Áprilisban megszavaztam a határozatot, ezért nincs is nézetkülönbség közöttünk. Nagy vonalakban ez egy 
előnyös szerződésnek tűnik. Gondolom a végleges szerződés előtt a kérdéses témák tisztázódnak. Mégis úgy 
gondoltam, hogy rávilágítok a hiányosságokra. Én a város érdekét nézem. Ha kötelezettségünk van az 
üzemeltetésre, akkor én tudni szeretném, hogy mekkora költséget jelent ez. Az irodák bérleti díjai nem 
tudom mennyire mennek pályázat útján, de elég borsos árakról beszélhetünk, már a mi irodánkból kiindulva. 
A bérleti díjak összegei nehogy áldozatul essenek a megállapodásnak. Én nem vagyok jogász, ezért nem 
ismeretes előttem, hogy az előszerződés milyen jogi kötelezettségekkel jár. Ha aláírunk egy előszerződést, 
akkor abból később nem lehet kilépni?  
 
Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
Belevettem az előterjesztésbe a 10. pontba a Ptk. 208. § (3) bekezdését, mely arról szól, hogy ez egy 
elkötelezés, melyet kellőképpen komolyan kell venni. Adásvételre hatalmazták fel a polgármestert. Amire a 
figyelmet felhívnám, azok a konjuktív feltételek. Ezek közül, ha egy is nem teljesül, akkor nem fogjuk 
létrehozni a végleges adásvételt. A 8. pont ki is mondja, hogy a feltételek együttes megléte szükséges.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 3 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 3 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
299/2013. (IX. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a MÁTRA CUKOR Zrt.-vel kötendő adásvételi szerződéssel 
kapcsolatos ismételt döntésekről szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 272/2013. (IV. 25.) számú, a 273/2013.(IV. 25.) számú, 
valamint a 274/2013.(IV. 25.) számú határozatokat hatályon kívül helyezi.  
 
Határid ő: azonnal (átvezetésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
300/2013. (IX. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a MÁTRA CUKOR Zrt.-vel kötendő adásvételi szerződéssel 
kapcsolatos ismételt döntésekről 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 jelen 
határozat mellékletét képező - Dóbiás Ferenc földmérő mérnök által 2013/36 munkaszámon elkészített 
változási vázrajzok szerint kialakítandó és a MÁTRA CUKOR Zrt. kizárólagos tulajdonába kerülő - a 
hatvani 5331/23, 5331/24, 5331/26, 5331/27 hrsz. alatt felvett ingatlanokra vonatkozó előszerződést az 
önkormányzat nevében teljes jogkörrel aláírja. 
 
Határid ő: 2013. október 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
301/2013. (IX. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a MÁTRA CUKOR Zrt.-vel kötendő adásvételi szerződéssel 
kapcsolatos ismételt döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kialakításra kerülő hatvani 5331/23, 5331/24, 5331/26, 
5331/27 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzéséhez 165.1 millió forint 
fejlesztési hitel felvételét határozza el. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a hitelfelvételi eljárás 
lefolytatásával, valamint egyéb finanszírozási források felkutatásával. Az önkormányzat számára 
legkedvezőbb finanszírozási konstrukcióról a polgármester a képviselő-testületet a végleges adásvételi 
szerződés aláírását megelőzően tájékozatni köteles. 
 
Határid ő: 2013. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján  
 
2. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló, kivágásra került fák karitatív szervezet részére 
történő felajánlásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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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: 
 
302/2013. (IX. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló, kivágásra került fák 
karitatív szervezet részére történő felajánlásáról 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 megkötött közszolgáltatási szerződés alapján elvégzett fakivágásokból származó kb. 50 m3 fát a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Egyesület hatvani csoportja (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.; adószám: 
19025702-1-43; képviseli: Tóth Zsolt Ágoston csoportvezető) részére adományozza a határozat mellékletét 
képező szerződés alapján azzal, hogy azt a városban élő rászoruló legalább 25 háztartás számára tüzifaként 
ossza szét. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
adományozási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 30. (szerződés aláírására) 
Felelős: Szinyei András alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának és a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető  
2013. júniusától új vezetője van a szolgálatnak Semperger Katalin személyében. Semperger Katalin 
módosította a szervezeti felépítést. A szervezeti egységek közül a családsegítő szolgálat külön szolgálatként 
jelenik meg, illetve a támogató szolgálat és a fogyatékkal élők nappali intézménye válik külön.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Sajnálom, hogy az intézményvezető nincs jelen. Volt-e jogosultsága az intézményvezetőnek alapítói okiratot 
módosítani? Megkérdeztem volna tőle, hogy ez az átszervezés milyen mélységekig forgatja fel az intézményt. 
Ő látja-e, hogy milyen negatív hatásai lehetnek ennek a változtatásnak? Hiszen a szociális terület, egy 
rendkívül érzékeny terület. Ha mindent szétszerveznek, ott akár működési zavar is lehet. Ezzel az 
átszervezéssel lesz-e elbocsátás? Ha igen, milyen szakemberek, milyen területről, hány fő? Ezekre a 
kérdésekre most választ nem kaphatok, ezért most nem fogok igennel szavazni. Testületi ülésen mindent meg 
fogok kérdezni. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az első és az utolsó kérdésre szeretnék válaszolni. Nyilvánvaló, hogy a szolgálatvezető szakemberei a hivatali 
szakemberekkel, illetve polgármester úrral is egyeztették az elképzeléseiket. Közös álláspont kialakításával 
született meg ez az átszervezés.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Egyszóval felhatalmazásuk volt erre. 
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dr. Szikszai Márta jegyző 
Így van. Nyilvánvaló, hogy az előterjesztés sem készült volna el, ha ehhez nincs polgármesteri jóváhagyás. A 
létszámbővítés már régóta probléma.  A megyei Szociális és Gyámhivatal is jelezte ezt a problémát. Most 
fogjuk rendbe tenni az ágazati és végrehajtási rendeletekben szabályozott létszámot, amelyek ellátotti számtól 
teszik függővé a szakemberek létszámát. Pluszban még lesz egy gondnok az apróbb házkörüli és háztartási 
hibák elhárítására. Az átszervezés tehát státusz csökkenéssel nem jár. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 2 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
303/2013. (IX. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási 
megállapodásának és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal közös megegyezéssel 2013. 
november 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a Szociális, 
Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás Társulási Megállapodását. A képviselő-testület a társulási 
megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2013. október 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
304/2013. (IX. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási 
megállapodásának és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 15/2008. (I. 29.) számú határozatával elfogadott és 
többször módosított Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
15.) Alapító Okiratát 2013. november 1. napi hatályba lépés mellett a társult önkormányzatokkal közös 
megegyezéssel a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A 
képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határid ő: 2013. október 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
4. napirend 
Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 
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21/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet és a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az első 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
305/2013. (IX. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek 
használatáról szóló 21/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet és a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
306/2013. (IX. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 
21/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet és a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánlja. 
 
5. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kara 
között létrejövő megállapodás aláírásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Gulyás Katalin főkertész 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Mekkora összeget kell erre tervezni a jövő évi költségvetésbe? 
 
Gulyás Katalin főkertész 
Egyelőre még nem tudjuk megmondani. November hónap folyamán tervezik majd még a jövő évi programot.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Itt egy tényleg kis összegről van szó. Nyilván a képviselő-testület sem fog a költségvetésbe egy felső határt 
szabni. Amire az önkormányzat kötelezettséget vállal, az a gyakorlatra érkező fiatalok elszállásolása. Ezt 
pedig az önkormányzat által működtetett intézmény kollégiumában meg tudjuk oldani. Valamint a diákok 
étkeztetését kell megoldani, amit a közétkeztetés keretein belül fogunk megtenni. A többi 
kötelezettségvállalás, egyedi megrendeléshez kötött. A megállapodásban az szerepel, hogy a költségvetésben 
elkülönített előirányzat terhére. Kétszer jönnek egy évben gyakorlatra és úgy gondolom, hogy a költség nem 
fogja elérni az egy millió forintot. Pénzügyi kötelezettségvállalás nincs. Az együttműködésre jelent 
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kötelezettségvállalást az önkormányzat számára. A testület által meghatározott összegig vállalunk diák 
létszámot. 
 
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: 
 
307/2013. (IX. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Budapesti Corvinus 
Egyetem Tájépítészeti Kara között létrejövő megállapodás aláírásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési szerződést köt a Budapesti Corvinus 
Egyetem Tájépítészeti Karával jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési szerződés aláírására. A képviselő-testület a 
szerződésből eredő kötelezettségek költségeit az önkormányzat 2014. évi 
költségvetésébe betervezi. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 27. (szerződés aláírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
6. napirend 
Előterjesztés Hatvan város épített környezetének alakításáról és védelméről szóló együttműködési 
megállapodás megkötéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Philipp Frigyes főépítész 
 
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: 
 
308/2013. (IX. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város épített környezetének alakításáról és védelméről 
szóló együttműködési megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a Szent István 
Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karával jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. A Képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2013. szeptember 27. (megállapodás aláírására). 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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7. napirend 
Előterjesztés Hatvan város településképi védelméről szóló 32/2013.(VI.8.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Philipp Frigyes főépítész 
 
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: 
 
309/2013. (IX. 25.) 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 32/2013.(VI.8.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
8. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Zrt. között megkötött vízkár védekezési tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
módosításáról 
 
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: 
 
310/2013. (IX. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. között megkötött vízkár védekezési tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által alapított, és kizárólagos 
tulajdonában levő Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhelye: 3000 Hatvan, 
Szepes Béla u. 2., cg.száma: 10-10-020250, adószáma: 14551420-2-10) megkötött Vízkár védekezési 
tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést 2013. október 1-jei hatályba lépés mellett 
módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Vízkár védekezési tevékenység ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2013. október 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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9. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010.(XI.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: 
 
311/2013. (IX. 25.) 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.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
10. napirend 
Egyebek 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Hozzám fordultak a lakók azzal a problémával, hogy a múzeum felújítása során a konténer elhelyezése 
közben kiütötték az egyik villanyoszlopot. Az oszlopot a kivitelező vissza is állította, viszont a közvilágítás a 
mai napig nem működik. Azt az információt kaptam, hogy a lakók ezt az önkormányzathoz is bejelentették. 
Nem tudom ez mekkora költség lehet, de gondolom a kivitelezőnek kell majd állnia. Azon a lakótelepen 
egyébként sem jó a közbiztonság és így nagyon hiányzik a közvilágítás. Ezt szerettem volna jelezni az 
önkormányzat fel, bár talán nem is az önkormányzat feladata lenne a helyreállítás, hanem a károkozóé.   
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Azonnal szólok a Műszaki Irodának, hogy nézzenek utána. 
 
Gulyás Katalin főkertész 
Folyamatban van. Ott voltam, amikor a kivitelezővel egyeztettek.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Rendben, viszont ez már másfél hete történt. Itt is lenni kell valamilyen határidőnek. A lakók csendesen tűrik a 
felújítási munkákat, hiszen szépül a város. A panaszhoz viszont az is hozzátartozik, hogy a munkálatok végén 
nem takarítanak maguk után. További kérdés, hogy a több tonnás gépek alatt tönkrement útfelület rendbe lesz-
e téve? Azt válaszoltam, hogy szerintem igen. Ezért vetem most fel ezt a kérdést is. Erre is kell gondolni, 
hiszen azok az utak személygépkocsiknak lettek tervezve. Ha elkészül a múzeum, azzal együtt legyen szép a 
környezete is. Aki az építkezés mögött lakik, az télen majd ne a kátyúkban közlekedjen. Valamivel biztos meg 
lehet javítani. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel az Egyebek napirendi pont keretében egyéb 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.  
 

 
 
 

K.m.f. 
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