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

december 12-én a Városháza emeleti kistermében 1100órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
 dr. Paronai Richárd aljegyző   
 dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes az 5 
bizottsági tagból 4 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 
Rodek Antal legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta Rodek 
Antal 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
411/2013. (XII.12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. december 12-i 
ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d: 
N y í l t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás 
társulási megállapodásának módosításáról 

 
2. Előterjesztés Ecséd és Kompolt Községek Önkormányzatának kizárásáról a Hatvan és Környéke 

Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagjai közül 
 Előadó az 1-2. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 
 

3. Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 33/2003. (XII. 19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, és normatív támogatásának igénybevételéről szóló 
beszámolóról 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
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4. Előterjesztés együttműködési szándék kinyilvánítása a „Segítő kezek az idősek otthoni biztonságáért 

értékteremtő közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal és önkéntes tevékenységgel” című 
projekthez 

 Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
Előterjesztő az 1-4. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 

 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 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. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
412/2013. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás 
Fejlesztése Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan és Környéke Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásnak a társulás költségvetésének, beszámolóinak elfogadása 
és a KEOP 1.1.1-B és KEOP 1.1.1-C pályázatok vonatkozásában szükséges döntések tekintetében 
módosított, illetve a társulási megállapodás függelékekkel kibővített, jelen határozat mellékletét képező, 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás szövegét.  
A képviselő-testület a módosított társulási megállapodás aláírására felhatalmazza a Hatvan város 
polgármesterét. 
 
Határid ő: 2013. december 19. (a megállapodás aláírására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
2. napirend 
Előterjesztés Ecséd és Kompolt Községek Önkormányzatának kizárásáról a Hatvan és Környéke 
Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagjai közül 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
413/2013. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
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polgármester előterjesztésében megtárgyalta Ecséd és Kompolt Községek Önkormányzatának kizárásáról a 
Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás tagjai közül szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Ecséd Község Önkormányzatának és Kompolt 
Község Önkormányzatának – az érintett önkormányzatok beleegyezésével való – kizárását 2014. január 1-jei 
hatállyal a Hatvan és Környéke Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulásból annak 
érdekében, hogy a  KEOP 1.1.1-B és KEOP 1.1.1-C pályázatok lebonyolítása sikeresen megtörténhessen. 
 
Határid ő: 2014. január 1.   
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
3. napirend 
Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 33/2003. (XII. 19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, és normatív támogatásának igénybevételéről szóló 
beszámolóról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
414/2013. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 
33/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról, és normatív támogatásának igénybevételéről 
szóló beszámolóról 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 határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
415/2013. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjáról szóló 
33/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról, és normatív támogatásának igénybevételéről 
szóló beszámolóról szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani VOLÁN Közlekedési Zrt.-nek (székhely: 3000 
Hatvan, Bercsényi u. 82.) a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénybevételéről szóló 
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beszámolóját elfogadja. 
 

 Határid ő:  2013. december 20. (tájékoztatásra) 
 Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
4. napirend 
Előterjesztés együttműködési szándék kinyilvánítása a „Segítő kezek az idősek otthoni biztonságáért 
értékteremtő közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal és önkéntes tevékenységgel” című projekthez 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
416/2013. (XII. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az együttműködési szándék kinyilvánítása a „Segítő kezek az 
idősek otthoni biztonságáért értékteremtő közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal és önkéntes 
tevékenységgel” című projektről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja Hatvan város polgármesterének a 
„Segítő kezek az idősek otthoni biztonságáért értékteremtő közfoglalkoztatással, közösségi szolgálattal és 
önkéntes tevékenységgel” című projekthez, a – határozat mellékletét képező - együttműködési 
szándéknyilatkozatát. 
 
Határid ő: 2013. december 13. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel 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. 

 
 
 
 
 

 Rodek Antal Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
 bizottsági tag elnök 


