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

december 9-én a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes 
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag  
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
 dr. Szikszai Márta jegyző   
 dr. Paronai Richárd aljegyző 
 dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető  
 dr. Veres András ügyvéd 
 Tompa Z. Mihály  VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház igazgatója 
 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Kovács 
Gábor Istvánné 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: 
 
391/2013. (XII.9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. december 9-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 Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. korlátolt felelősségű társasággá 
történő átalakulásáról 

  
2. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött haszonkölcsön 

szerződés megszűntetéséről, és a Hatvani Szociális Szövetkezettel új haszonkölcsön szerződés 
megkötéséről 

 
3. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról 
 



 

  

2 

4. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 

 
5. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének áthelyezése, az ügyvezető vezető tisztségviselői 
minősége, a társaság felügyelőbizottsági tagja, jegyzett tőkéjének emelése, valamint társasági 
szerződésének a módosítása tárgyában 

 Előadó az 1-5. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd  
 
6. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról 
 
7. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet, 

valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletek 
módosításáról 

 Előadó a 6-7. napirendi pontig: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
8. Előterjesztés a képviselő-testület 2014. évi munkatervéről 
 
9. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
10. Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 

49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
11. Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 

felülvizsgálatáról 
 
12. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési megállapodásról 

Előadó a 8-12. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 

13. Egyebek 
 

1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. korlátolt felelősségű társasággá 
történő átalakulásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Jogutódja lesz a Kft. a Zrt-nek, a tartozásait is viszi magával, így senki nem sérül. Ha munkajogilag is 
jogutód lesz, akkor én teljes mértékben támogatom. 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Ez az előterjesztés az átalakulás elhatározásáról szól. Amikor a cégnek elkészülnek az éves mérlegei, ezek 
felhasználhatók átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetként. Ezen mérleg birtokában fogja majd a 
testület a végleges döntést meghozni, ami jóváhagyja az átalakulás folyamatát. Ez a mostani döntés 
felhatalmazza a menedzsmentet, hogy a fordulónapra elkészítse a mérleget és várhatóan a februári testületi 
ülésen születhet meg a végleges döntés.  
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
392/2013. (XII. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. 
korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 

Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy elhatározza a táraság átalakulását a 
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 67. § (1)-(2) bekezdése szerint társasági 
formaváltással. 
 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. az átalakulás után Korlátolt Felelősségű Társaságként folytatja tovább a működését. 

 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 

Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a jogutód gazdasági társaság tagjává kíván 
válni. 
 

4. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapjának 
2013. december 31. napját határozza meg. 

 
5. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 

Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a vagyonleltár tervezetek fordulónapjának 
2013. december 31. napját határozza meg. 

 
6. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 

Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-
tervezetek könyvvizsgálói véleményezésével, a társaság vagyonának az értékelésével és a táraság 
átalakulásának könyvvizsgálatával Szekeres József 2100 Gödöllő, Bem József u. 18. szám alatti 
könyvvizsgálót (Könyvvizsgálói kamarai száma: 001362) bízza meg, és felhatalmazza a társaság 
vezérigazgatóját a megbízási szerződés megkötésére és aláírására. A megbízás díja a vagyonmérleg- 
vagyonleltár-tervezetre 250.000,-Ft + ÁFA, továbbá a végleges vagyonmérlegre és vagyonleltárra 
250.000,-Ft + ÁFA. 

 
7. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 

Közhasznú Zrt. (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója, 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy megbízza a társaság vezérigazgatóját a 
vagyonmérleg-tervezetek és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek, valamint az átalakulási 
döntés meghozatalához szükséges egyéb – jogszabály által meghatározott vagy legfőbb szerv által előírt 
okiratok elkészítésével 
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Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel megkötött haszonkölcsön 
szerződés megszűntetéséről, és a Hatvani Szociális Szövetkezettel új haszonkölcsön szerződés 
megkötéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a határozati 
javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
393/2013. (XII. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel 
megkötött haszonkölcsön szerződés megszűntetéséről, és a Hatvani Szociális Szövetkezettel új 
haszonkölcsön szerződés megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0331/51; 0491/2; 0491/6; 0492/2; 0492/3; 
0492/4; 0485/1; 0485/3; 0510/8; 0510/9; 5028/2; 5028/3; 5028/4; 3692/2 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) 2011. 
október 27. napján megkötött haszonkölcsön szerződést 2013. december 31. napjával közös megegyezéssel 
megszűnteti. 
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződést megszüntető szerződés 
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
394/2013. (XII. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-vel 
megkötött haszonkölcsön szerződés megszűntetéséről, és a Hatvani Szociális Szövetkezettel új 
haszonkölcsön szerződés megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2014. október 
27. napjáig tartó határozott időtartamra a Hatvani Szociális Szövetkezet részére – a szociális földprogram 
megvalósítása keretében – haszonkölcsönbe adja a hatvani 0491/2 hrsz.-ú, 491/6 hrsz.-ú, 492/2 hrsz.-ú, 492/3 
hrsz.-ú, 492/4 hrsz.-ú, 485/1 hrsz.-ú, 485/3 hrsz.-ú, 0510/8 hrsz.-ú, 0510/9 hrsz.-ú, 5028/2 hrsz.-ú, 5028/3 
hrsz.-ú, 3692/2 hrsz.-ú, 5028/4 hrsz.-ú, 11501/1 hrsz.-ú, 0363/6 hrsz.-ú, 0363/7 hrsz.-ú és 0363/8 hrsz.-ú 
ingatlanokat. 
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A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződés szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság alapításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nagyon örülök neki, hogy ilyen fordulatot vett a dolog és egy új cég fogja ellátni a közétkeztetést. Az új 
vezetőt nem látom az ülésen. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Testületi ülésen itt lesz.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Megkérdeztem volna, hogy mik a kompetenciái, alkalmas-e a posztra? A felügyelőbizottság tagjait sem látom 
itt. Az átalakulással egyetértek, a személyi részéről nem tudok véleményt alkotni.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Amit én tudok az új vezetőről, hogy 15 éve van a szakmában. Komoly szakmai múlttal rendelkezik. Kórházak 
étkeztetését vezette. A testületi ülésen pedig bővebben fog tájékoztatni minket.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Egy kórházi előélet, az nekem nem elég garancia.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
395/2013. (XII. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
alapításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a munkahelyi és közétkeztetési önként vállalt 

közfeladatainak ellátása céljából a jelen határozat 1. mellékletét képező alapító okiratban foglaltak 
szerint létrehozza a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Társaság). 
A képviselő-testület az alapító okiratot feltétel nélkül, teljes egészében elfogadja.  
 
A képviselő-testület a Társaság ügyvezetőjének 2013. december hó 12. napjától  kezdődő hatállyal 
határozatlan időtartamra Smidné Vereb Julianna (sz.: Törökszentmiklós, 1961.12.31., anyja neve: Fekete 
Julianna) 3013 Ecséd, Akácfa u. 54. szám alatti lakost választja meg, a Társaság könyvvizsgálójának 
2013. december hó 12. napjától 2015. év május 31. napjáig tartó határozott időtartamra, a GABOL Audit 
Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (cg. száma: 10-09-033250; adószáma: 
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23980989-2-10; székhelye: 3000 Hatvan, Irinyi János utca 10.; képviseli: Oláh Gábor ügyvezető; 
MKVK: 004062, a könyvvizsgálat ellátásáért felelős személy: Oláh Gábor könyvvizsgáló [anyja neve: 
Ács Gizella; lakik: 3000 Hatvan, Irinyi utca 10.; kamarai tagsági száma: 000081]), a Társaság 
felügyelőbizottsági tagjainak pedig 2013. december hó 12. napjától 2018. december hó 12. napjáig tartó 
határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg: 
 
1./ Lisztik Lászlóné (anyja neve: Balog Anna) 3000 Hatvan, Zrínyi u. 48. szám alatti lakos; 

2./ Kurucz Anikó (anyja neve: Antal Csilla) 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás u. 5. 3/11. szám alatti lakos; 

3./ Ványi Lászlóné (anyja neve: Fekete Éva) 2600 Vác, Attila u. 13. szám alatti lakos; 

A képviselő-testület az ügyvezető munkabérét havi bruttó: 500.000,- Ft/hó összegben, a könyvvizsgáló 
évi díjazását 300.000,- Ft + ÁFA/év összegben állapítja meg, a felügyelőbizottság tagjai pedig díjazásban 
nem részesülnek. 
 
Az ügyvezető tevékenységét munkaviszony keretében látja el, melyre a képviselő-testület jelen határozat 
2. melléklete szerinti szerződéstervezetben foglaltakat tekinti irányadónak, és felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét arra, hogy a Társaság képviseletében az ügyvezetővel a munkaszerződést aláírja. 
 

2) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a létrejövő Hatvani Közétkeztetési 
Korlátolt Felelősségű Társaság cégjegyzéki adatai az alábbiak:  
− cégneve:   Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
− székhelye:  3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2. 
− jegyzett tőke:  5.000.000,- Ft készpénz 
− ügyvezető:  Smidné Vereb Julianna (sz.: Törökszentmiklós, 1961. december 31., anyja 

neve: Fekete Julianna) 3013 Ecséd, Akácfa utca 54. szám alatti lakos 
 
Főtevékenység: 56.29 Egyéb vendéglátás 
Egyéb tevékenységek:   

56.10 Éttermi, mozgó vendéglátás 
56.21 Rendezvényi étkeztetés 
56.30 Italszolgáltatás 
82.99 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 

 
3)  A társaság alapításához szükséges 5.000.000,- Ft pénzügyi forrás a Hatvan város 2013. évi 

költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendeletben az általános tartalék terhére 
3.000.000,- Ft összegben, illetve a többlet adóbevétel terhére 2.000.000,- Ft összegben biztosított. 

 
1) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, 

hogy a korlátolt felelősségű társaság alapításával és cégbejegyzésével kapcsolatos valamennyi okiratot 
Hatvan Város Önkormányzat nevében és képviseletében aláírja, és ezen eljárásokban teljes jogkörrel 
képviselje. 

 
Határid ő: 2014. január 11. (okiratok cégbírósági benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
396/2013. (XII. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Szennyvíz-beruházási Társulás 
tagja elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodás szövegét, azt magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el, és felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a társulási megállapodás aláírására, valamint arra, hogy Hatvan és Térsége Szennyvíz-
beruházási Társulás Társulási Tanácsának tagjaként Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a társulási 
tanácsi ülésen jelen határozatnak megfelelően szavazati jogát gyakorolja. 
 
Határid ő: 2013. december 19. (az okiratok aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének áthelyezése, az ügyvezető vezető tisztségviselői minősége, 
a társaság felügyelőbizottsági tagja, jegyzett tőkéjének emelése, valamint társasági szerződésének a 
módosítása tárgyában 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 6 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a határozati 
javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
397/2013. (XII. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének áthelyezése, az 
ügyvezető vezető tisztségviselői minősége, a társaság felügyelőbizottsági tagja, jegyzett tőkéjének emelése, 
valamint társasági szerződésének a módosítása tárgyában című előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja úgy dönt, hogy a társaság soron következő 
taggyűlésén támogatja a társaság székhelyének áthelyezéséről szóló javaslatot akként, hogy a táraság új 
székhelye 3000 Hatvan, Tarján út 3. szám alá legyen áthelyezve, illetőleg a korábbi székhely megszüntetésre 
kerüljön, ezzel egyidejűleg a telephelyként a cégjegyzékbe bejegyzett 3000 Hatvan, Tarjáni út 3. szám alatti 
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telephely a társasági szerződésből  törlésre kerüljön. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság taggyűlésének soron 
következő ülésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 
jelen határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 
 
Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
398/2013. (XII. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének áthelyezése, az 
ügyvezető vezető tisztségviselői minősége, a társaság felügyelőbizottsági tagja, jegyzett tőkéjének emelése, 
valamint társasági szerződésének a módosítása tárgyában című előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja úgy dönt, hogy a társaság soron következő 
taggyűlésén támogatja elfogadni dr. Aladics László felügyelőbizottsági tag tisztségről való lemondását és 
igennel szavaz Zsámboki Sándor 5126 Jászfényszaru, Petőfi Sándor utca 9. szám alatti lakos 
felügyelőbizottsági taggá történő megválasztására a társaság e tárgyban tartandó taggyűlése napjától 2014. 
május 31. napjáig tartó határozott időtartamra akként, hogy a felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen, 
ellenszolgáltatás nélkül látja el.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság taggyűlésének soron 
következő ülésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 
jelen határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 
 
Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
399/2013. (XII. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének áthelyezése, az 
ügyvezető vezető tisztségviselői minősége, a társaság felügyelőbizottsági tagja, jegyzett tőkéjének emelése, 
valamint társasági szerződésének a módosítása tárgyában című előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja úgy dönt, hogy a társaság soron következő 
taggyűlésén igen szavazatával támogatja a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal a Decsi Ferenccel 
megkötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság taggyűlésének soron 
következő ülésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 
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jelen határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. A képviselő-testület továbbá felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét, hogy az önkormányzat, mint tag nevében megbízási jogviszonyt megszüntető okiratot 
aláírja. 
 
Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
400/2013. (XII. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének áthelyezése, az 
ügyvezető vezető tisztségviselői minősége, a társaság felügyelőbizottsági tagja, jegyzett tőkéjének emelése, 
valamint társasági szerződésének a módosítása tárgyában című előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja úgy dönt, hogy a társaság soron következő 
taggyűlésén igen szavazatával támogatja Decsi Ferenc ügyvezetővel jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal létrejövő munkaszerződése megkötését. A munkavállaló munkaviszonya határozatlan 
időtartamra jön létre. A munkavállaló munkabére havi bruttó 550.000,-Ft, azaz Ötszázötvenezer forint. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság taggyűlésének soron 
következő ülésén Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében a tagsági jogokat a 
jelen határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. A képviselő-testület továbbá felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét, hogy az önkormányzat, mint tag nevében Decsi Ferenc munkaszerződését aláírja. 
 
Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
401/2013. (XII. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének áthelyezése, az 
ügyvezető vezető tisztségviselői minősége, a társaság felügyelőbizottsági tagja, jegyzett tőkéjének emelése, 
valamint társasági szerződésének a módosítása tárgyában című előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 

1 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban 11.700.000,-Ft, azaz 
Tizenegymillió-hétszázezer  forint névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrésszel rendelkező tagja akként 
dönt, hogy felhatalmazza Hatvan város  polgármesterét arra, hogy a nonprofit Kft. soron következő 
taggyűlésén igennel szavazzon a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 2.500.000,-Ft, azaz Kettőmillió-
ötszázezer forint pénzbeli hozzájárulással történő felemelésére az alábbiak szerint: 

 
A felemelt üzletrészre vonatkozóan az alábbi tagok kívánnak elsőbbségi jogukkal élni és a tőkeemelésben 
részt venni, a többi tag a tőkeemelésben részt venni nem kíván:  
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Hatvan Város Önkormányzata – képviseli: Szabó Zsolt polgármester, székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth 
tér 2.; 1.300.000,- Ft, azaz Egymillió-háromszázezer forint összeg erejéig,  
 
Jászfényszaru Város Önkormányzata – képviseli: Győriné Dr. Czeglédi Márta polgármester, 
székhelye: 5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1..; 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint összeg erejéig,  

 
2    A többi felemelt 200.000,-Ft törzsbetéthez igazodó üzletrészre vonatkozó tulajdonosi jogok gyakorlására 

a Gt. 156. § (1) bekezdésére is tekintettel Hatvan Város Önkormányzata elsőbbségi jogával nem kíván 
élni. 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja szavazatával támogatja, 
hogy a társaság a tőkeemelés során a taggyűlés által kijelölt alábbi személyek jogosultak a vagyoni 
hozzájárulás szolgáltatására a tagok elsőbbségi jogával nem érintett 200.000,-Ft törzsbetéthez igazodó 
rész vonatkozásában: 
 
Lőrinci Város Önkormányzatát – képviseli: Víg Zoltán polgármester, székhelye:  3021 Lőrinci, 
Szabadság tér 26. – 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint erejéig 
 
Gyöngyöshalász Községi Önkormányzatát – képviseli: Szabó Ferenc polgármester, székhelye: 3212 
Gyöngyöshalász, Fő út 49. – 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forint erejéig 

 

3  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja a nonprofit Kft. 
taggyűlésén igennel szavaz arra, hogy elhatározza a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság. jegyzett tőkéjének 2.500.000,- 
Ft pénzbeli hozzájárulással történő felemelését, mely készpénz befizetésével történik.   

A társaság tagjai törzsbetétjüket hiánytalanul a társaság rendelkezésére bocsátották, így a törzstőke 
emelés törvényi feltétele megvalósult. A tagokat üzletrészük mellékszolgáltatásra nem kötelezi.  

 
4 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja nyilatkozza, hogy az új 
törzsbetétek vonatkozásában elsőbbségi jogát kívánja gyakorolni 1.300.000,-Ft összeg erejéig. 

 
Hatvan Város Önkormányzata jelen képviselő-testület határozat keretében nyilatkozza, hogy, hogy az új 
1.300.00,-Ft értékű törzsbetétet meg akarja szerezni. 

 

5 A képviselő-testület fentieken túlmenően nyilatkozza, hogy Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését a megemelt 
törzsbetétje tekintetében teljeskörűen megismerte és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek 
ismerik el. 

 

6 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a felemelt törzstőkét készpénz 
befizetéssel kívánják fedezni, vállalja, hogy az a – fent meghatározottak szerint – a cég bankszámlájára 
legkésőbb a tőkeemelést elhatározó taggyűlés napjától számított 20 naptári napon belül átutalás útján 
befizetik. 

 
7 A tőkeemelés következtében Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 22.500.000,-Ft, azaz Huszonkettőmillió-
ötszázezer forint összegű törzstőkéje 25.000.000,-Ft, azaz Huszonötmillió forint összeg lesz. 

 
8 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvan 
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Város Önkormányzata, Jászfényszaru Város Önkormányzata, Lőrinci Város Önkormányzata és 
Gyöngyöshalász Község Önkormányzata készpénz rendelkezésre bocsátásával fedezzék a cég felemelt 
törzstőkéjét. 

 
9 Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a társasági szerződést módosító okirat aláírására, valamint a jegyzett tőke emelés 
következtében szükséges cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására.  

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) tagja úgy dönt, hogy felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a nonprofit 
kft. soron következő megtartandó taggyűlésén igennel szavazzon társasági szerződés módosítására és a 
társasági szerződést módosító okiratot, a jegyzőkönyvet, valamint a változásbejegyzési eljárás során 
szükséges egyéb okiratokat aláírja. 

 
10 A jegyzett tőke emelés pénzügyi forrását a képviselő-testület a felhalmozási hitel terhére biztosítja. 
 
Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
402/2013. (XII. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének áthelyezése, az 
ügyvezető vezető tisztségviselői minősége, a társaság felügyelőbizottsági tagja, jegyzett tőkéjének emelése, 
valamint társasági szerződésének a módosítása tárgyában című előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-033600, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) többségi tulajdonos tagja úgy dönt, hogy a társaság soron következő 
taggyűlésén igen szavazatával támogatja a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítását a jelen határozat 
mellékletét képező társasági szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege szerint. 
 
Hatvan Város Önkormányzata, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság tagja felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szükséges cégbírósági változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratok aláírására.  
 
Határid ő: 2013. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
6. napirend 
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának 
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. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
403/2013. (XII. 9.) 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 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 2014. 
január 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. december 20.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján   
 
7. napirend 
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet, 
valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletek 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ha jól értelmezem, tartalmi változás nem történt, csak a törvényi változtatásokat vezettük át. 
 
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
Annyiban változtattunk, hogy ami régen temetési segély volt, az most önkormányzati segéllyé alakul át, a 
jövedelemhatárokat meg kellett emelnünk. Akinek 0-130 %-ig van a jövedelme, az a legkisebb temetési 
költség 30 %-át kapja meg támogatásként. Rosszabbul nem jár senki, így kedvezőbb.  
 
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 
határozatokat hozta: 
 
404/2013. (XII. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendeletek 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
8. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület 2014. évi munkatervéről 
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Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ha minden a terv szerint alakulna, akkor júliusban és augusztusban nem lenne testületi ülés?  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen és nem lenne szeptember végén sem, mert mi már számoltunk a választások esetleges időpontjával.  
Szeptember 11-én lenne egy ülés, ahol a nyári testületi ülések anyagát összevonnánk. Októbertől pedig már az 
új testület ülésezik.  
 
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: 
 
405/2013. (XII. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület 2014. évi munkatervéről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a 2014. 
évi munkatervét a jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések előkészítését a 
munkaterv szerint szervezzék meg. A képviselő-testület továbbá felhívja bizottságait, hogy a 2014. évi 
munkaterveiket a képviselő-testületi ülések napirendjeinek figyelembevételével fogadják el. 
 
Határid ő: 2013. december 21. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
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: 
 
406/2013. (XII. 9.) 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. 
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10. napirend 
Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 
49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
407/2013. (XII. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és 
adományozásáról szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
11. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 
felülvizsgálatáról 
 
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: 
 
408/2013. (XII. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött 
megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a 
nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről és az ezzel kapcsolatos 
végrehajtási feladatokra vonatkozóan kötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta és nem kívánja azt 
módosítani.  
 
Határid ő: 2013. december 12. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
12. napirend 
Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
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Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ki a fenntartója most a művelődési háznak? Láttam az előterjesztésben, hogy az ingatlan a MÁV tulajdonában 
van.  
 
Tompa Z. Mihály a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház igazgatója 
Egy civil, vasutas szervezet. 16 intézmény tartozik országszerte ebbe a körbe.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Tehát a MÁV az alapítója ennek a civil szervezetnek?  
 
Tompa Z. Mihály a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Ház igazgatója 
Így van. 16 művelődési házzal közösen.  
 
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: 
 
409/2013. (XII. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő 
közművelődési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint a közművelődésről szóló 
16/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján egyes közművelődési feladatok 
ellátására vonatkozóan közművelődési megállapodást köt a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal 
(székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8.) 2014. január 1. napjától 2014. december 31. napjáig terjedő 
határozott időtartamra, mely ellátandó feladatokhoz Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
1.000.000,- Ft éves támogatással járul hozzá, és egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen 
határozat mellékletét képező közművelődési megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2013. december 31. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
13. napirend 
Egyéb 
 
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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