
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. április 

22-én a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 Oroszlán Lajosné  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 
 Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
 Tóthné Jakab Ágnes belső ellenőr 
 Szép Éva belső ellenőr 
 dr. Veres András  ügyvéd 

Nagy Ferenc Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 

Mravik Zsolt Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
Horváth Gábor Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnoka 

 Semperger Katalin Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat vezetője 
 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 bizottsági elnök-helyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta Papp 
István bizottsági elnök-helyettest 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: 
 
73/2014. (IV.22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2014. április 22-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 Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi munkájáról szóló beszámolóról 
  

2. Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2013. évi működéséről 
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3. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület között létrejövő 
együttműködési megállapodásról a 2014. évre 
Előadó az 1-3. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd aljegyző 

 
4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosításáról és a közhasznú nyilvántartásba 
történő felvételről 

 
5. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosításáról, és a 

közhasznú nyilvántartásba történő felvételről 
 
6. Előterjesztés a közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 Előadó a 4-6. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd  
 

7. Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
8. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról 

szóló 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

9. Előterjesztés az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

  
10. Előterjesztés 1. számú fogorvosi körzet, valamint a kapcsolódó iskolafogászati feladatok ellátásra 

vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, 
valamint tulajdonosi hozzájárulás adása a Dento-Gál Kft. részére 
Előadó a 8-10. napirendi pontig: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 

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

módosításáról 
 

12. Előterjesztés hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról a „DR. VIKTOR” Orvosi Betéti Társaság részére 
Előadó a 11-12. napirendi pontig: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
 

13. Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2014. évi támogatásról 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 

14. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előterjesztő az 1-14. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 
 

15. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 

 Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

16. Egyebek 
 

N a p i r e n d: 
Z á r t ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetés adományozására 
 Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
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1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi munkájáról szóló beszámolóról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Elég nagy mértékű a hiányzó létszám. Van-e rá esély, hogy ezt pótolni tudják? A kötelező orvosi 
vizsgálatokból is keletkezett túlóra. Fizetnek-e túlórát vagy kivehető pihenőnek? Ha pihenőként kell kivenni, 
akkor az megint hiányt jelent. Jelentkezésben van hiány, illetve megkérdezném, hogy hol képezik a 
tűzoltókat?   
 
Horváth Gábor a Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnoka 
Valóban létszámhiánnyal küzdünk. Az igazgatóság ezzel a problémával tisztában van. A fő probléma, hogy a 
képzési rendszer reformálása miatt nehézkes a pótlás. Míg korábban egy 40 órás tanfolyam elég volt ahhoz, 
hogy delegálhassa magát valaki a testülethez, ez most változott. Moduális rendszerre módosították a képzési 
rendszert. Időbe kerül, hogy az illető regisztráljon, megismertesse magát, és hogy felkeresse a testületet. 
Utána meg kell várni az időpontokat Budapestre a szükséges orvosi vizsgálatokhoz. Ezután két hónapra a 
sorkatonai szolgálat alapképzésére kell bevonulni. A honvédségi alapképzést el kell végezni. Ezután az 
Országos Katasztrófavédelmi Kiképzőintézetben kell újabb 3 hónapos képzésben részt venni, ami már egy 
OKJ-s képzés. Ez alapján tűzoltószakmunkás bizonyítványt szereznek. Ezután van két hónap gyakorlati idő, 
amikor már ténylegesen szolgálatban állhat és innentől számított 1 év múlva lesz véglegesítve. Ha egy ember 
valamilyen oknál fogva kiesik a rendszerből, például saját kérésre vagy egészségügyi okból, akkor ideális 
esetben beletelik egy évbe, hogy pótolni lehessen. Hatvanban az állomány fix létszáma 62 fő, ettől többet 
nem lehet felvenni.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Ez óriási probléma, hogy nincs megfelelő képzés. 
 
Horváth Gábor a Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnoka 
A tűzoltóképzés OKJ-s képzés lett. Adott lett az idő intervallum, a tematika.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Olvastam a beszámolóban, hogy 2013-ban 15 településre csökkent a működési terület. Az újonnan létesített 
őrsök műszakilag mennyire felszereltek?  
 
Horváth Gábor a Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság tűzoltóparancsnoka 
2011-ben 33 működési területünk volt. 2012-ben ebből lett 32, mert Jászberényt átcsatolták. Az átszervezés 
után létrehozták a pásztói, majd az aszódi őrsöt, 2013-ban pedig a bercelit. A távolságra vezethető vissza 
ezeknek az őrsöknek a szükségessége. 20 kilométeren belül tűzoltóparancsnokság vagy őrs vált szükségessé 
a vonulási idő csökkentése érdekében. Az őrs és a tűzoltóparancsnokság között felszereltség tekintetében 
nincs különbség. Az őrsnél mindössze a létszám kisebb.  
 
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: 
 
74/2014. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2013. évi munkájáról szóló 
beszámolóról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Gyöngyös Katasztrófavédelmi Kirendeltség részeként működő Hatvani Hivatásos Tűzoltóság által benyújtott 
2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. május 9. (értesítésre) 

 Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
2. napirend 
Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2013. évi működéséről 
 
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: 
 
75/2014. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2013. évi működéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2013. évi 
működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. május 9. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
3. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület között létrejövő 
együttműködési megállapodásról a 2014. évre 
 
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: 
 
76/2014. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Hegyőrség Civil 
Egyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2014. évre szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 1. napjától 2014. december 31. napjáig tartó 
időszakra együttműködési megállapodást köt  – a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal –   a 
Hatvani Hegyőrség Civil Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Akácfa u. 3.), melynek  keretében 500.000,- 
Ft, azaz Ötszázezer forint támogatást nyújt az egyesület számára. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatása” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosításáról és a közhasznú nyilvántartásba történő 
felvételről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Valamennyi soron következő önkormányzati céggel kapcsolatos előterjesztéshez tenném a következő 
kiegészítést. Megváltozott a Polgári Törvénykönyv. 2014. március 15-én lépett hatályba a 2013. évi V. 
törvény, amely kardinális változást hozott a cégek működésében, tekintettel arra, hogy korábban külön 
törvényben, a társasági törvényben volt szabályozva a cégek alapvető működési szabályainak rendszere. Ez 
most a Polgári Törvénykönyv egy fejezetébe, a társasági jog keretein belül került összegzésre. A cégeknek 
aktualizálni kell a meglévő alapító okirataikat, társasági szerződéseiket. Erre különböző határidők vannak. 
Fontos szabály, hogy figyelni kell a cégek jegyzett tőkéjére. Ha a jegyzett tőke meghaladja a 3 millió 
forintot, nem kell azonnal módosítani e tekintetben az okiratot. A jogszabály azt írja elő, hogy a 
nyilvántartásban már bejegyzett cégeknek 2014. március 15. utáni első változásuknál a cégbírósági 
bejegyzésükkel egyidejűleg dönteniük kell arról, hogy a jövőben tevékenységeiket összhangba hozzák az új 
törvénnyel. Erről szólnak most az előterjesztések. A közhasznú szervezetekre vonatkozó szabályozás, a 2001. 
évi CLXXV. törvény akként rendelkezik, hogy 2014. május 31-ig kezdeményezni kell a közhasznúsági 
nyilvántartásba vételt, illetőleg a már bejegyzett szervezeteknek minősítetni kell magukat akként, hogy 
megfelelnek a jogszabály előírásainak. Ez egy speciális eljárás, ha a cég nem tesz eleget május 31-ig ezen 
minősítési eljárásnak, addig nem végezheti a közhasznú tevékenységet, amíg meg nem teszi. A legfontosabb 
rendelkezés, hogy bizonyos személyi, tárgyi feltételeknek kell megfelelni a szervezeteknek. A közhasznúsági 
nyilvántartásba vételt a cég vezetőjének kell kezdeményezni alapítói döntés alapján és mellékelni kell 
különböző okiratokat. Vastag betűvel láthatják a változtatásokat.  
 
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: 
 
77/2014. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosításáról és a közhasznú 
nyilvántartásba történő felvételről szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 
2013. évi CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdésére, valamint 18. § (1)-(2) bekezdésére való tekintettel 
elhatározza a társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban történő 
továbbműködését és ennek megfelelően módosítja az Alapító Okirat rendelkezéseit. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa kéri az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a társaság közhasznú nyilvántartásba történő felvételét, 
és felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság közhasznú nyilvántartásba vétele iránt 
terjesszen elő kérelmet az Egri Törvényszék előtt. 

 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a jelen határozat mellékletét képező 
alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez 
szükséges egyéb okiratok aláírására. 

 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. társasági szerződésének módosításáról, és a 
közhasznú nyilvántartásba történő felvételről 
   
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
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: 
 
78/2014. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. társasági 
szerződésének módosításáról, és a közhasznú nyilvántartásba történő felvételről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 

(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő 
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átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdésére, 
valamint 18. § (1)-(2) bekezdésére való tekintettel elhatározza a Társaság Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvénnyel összhangban történő továbbműködését és ennek megfelelően módosítja az 
Alapító Okirat rendelkezéseit. 

 
2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 

(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa kéri az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Társaság közhasznú 
nyilvántartásba történő felvételét, és felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét, hogy a társaság közhasznú 
nyilvántartásba vétele iránt terjesszen elő kérelmet az Egri Törvényszék elé. 

 
3. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 

(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az 
alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására. 

 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
6. napirend 
Előterjesztés a közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A Hatvani Városgazdálkodási Zrt. jogelődje 2004. március elsején kötött közszolgáltatási szerződést. Ahogy 
változik a tevékenység, a tartalmat úgy kell a szerződésben átvezetni. Esetünkben a Kossuth tér 3. szám alatt 
az önkormányzat köztéri illemhelyet létesített és ennek az üzemeltetése a Hatvani Városgazdálkodási Zrt. 
ellátandó feladatai közé került beépítésre. Egy kiegészítést szeretnék tenni. Adminisztratív ok miatt benne 
maradt a III. 2. k) pont az okiratban, ez egy olyan tevékenység, amelyet a cég már nem végez.  
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Láttam a köztéri illemhelyet. Egy nem hatvani illetőségű személy tábla hiányában viszont nem talál oda. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Készülnek a táblák. Hamarosan megtörténik a megfelelő tájékoztatás. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy módosító indítványként szavazzanak arról, hogy a III. 2. k) pontja törlésre kerüljön a 
szerződésből. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
79/2014. (IV.2.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság megtárgyalta a közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztéshez az alábbi módosító indítványt teszi: 
 
Az előterjesztés határozati javaslatának mellékletét képező közterület-karbantartási tevékenység ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződés “III. Az üzemeltetési feladat tartalma” fejezete 2. pontjának k) alpontja 
törlésre kerüljön, és az eredeti l) alpont számozása k) alpontra módosuljon. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról a módosítás figyelembe vételével. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
80/2014. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterület-karbantartási közszolgáltatási szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot - a bizottság módosító indítványának figyelembe vételével -
elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt.-
vel (cg.száma: 10-10-020250, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) megkötött közterület-karbantartási 
közszolgáltatási szerződést 2014. április 24. napjával a jelen határozat mellékletét képező egységes 
szerkezetbe foglalt módosító okirat szerint közös megegyezéssel módosítja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 
szerződést módosító okiratot aláírja. 
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
7. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2013. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
A 488 millió forintos működési hiányt az adósságrendezés fedezi? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
2014. február 28-ig az adósságrendezéssel kapcsolatos szerződések aláírásra és befogadásra kerültek. A 
Kereskedelmi és Hitelbank az állam felé ezt az összeget mutatta.  
 
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: 
 
81/2014. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést, 
valamint az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi gazdálkodásról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
82/2014. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést, 
valamint az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és 
az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
8. napirend 
Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról 
szóló 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Azzal egyetértek, hogy műemléki környezetbe ne lehessen plakátolni. Azonban amilyen módon kiterjeszti a 
rendelet a műemlék környezetét, azt nem tudom elfogadni. Miért műemléki környezet például a Hatvanas 
úton lévő garázssor?  Elolvastam az ide vonatkozó törvényi előírásokat, de szerintem ez a rendelettervezet 
túlzás. Szavaztunk olyan rendeletekről, hogy a pártok például ingyenesen plakátolhatnak vagy kapnak 
ingyenesen rendezvénytermet. Csak éppen nem üresek a termek sosem. Hol van az állampolgár 
tájékozódáshoz való joga? Mint demokrata, ezt a rendelettervezetet túlzásnak tartom.  
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Semmi nem múlik azon, hogy ki van-e téve az a plakát.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
83/2014. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek 
létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánlja. 
 
9. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági 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: 
 
84/2014. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
10. napirend 
Előterjesztés 1. számú fogorvosi körzet, valamint a kapcsolódó iskolafogászati feladatok ellátásra 
vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, valamint 
tulajdonosi hozzájárulás adása a Dento-Gál Kft. részére 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 2 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
85/2014. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az 1. számú fogorvosi körzet, valamint a kapcsolódó 
iskolafogászati feladatok ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséről, valamint tulajdonosi hozzájárulás adása a Dento-Gál Kft. részére tárgyú 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Bencze Andrással (születési helye, ideje: 
Galgahévíz, 1943. március 8., lakik: 3000 Hatvan, Szabadság u. 48. sz., adószáma: 72609190-1-30, orvosi 
nyilvántartási száma: 20398, vállalkozói igazolvány száma: ES –549640), 1999. december 16. napján az 1. 
számú fogorvosi körzet működtetésére megkötött, többször módosított és kiegészített szerződést közös 
megegyezéssel, 2014. április 30-án megszünteti. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2014. május 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
86/2014. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az 1. számú fogorvosi körzet, valamint a kapcsolódó 
iskolafogászati feladatok ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés közös megegyezéssel 
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történő megszüntetéséről, valamint tulajdonosi hozzájárulás adása a Dento-Gál Kft. részére tárgyú 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a DentoGál Kft. (székhelye: 5100 
Jászberény, Jászkapitány u. 30., telephely: 2173 Kartal, Mártírok u. 10., cégjegyzékszám: 16-09-013465, 
adószáma: 23481916-1-16, képviselője: dr. Gál József Miklós) mint szolgáltató a Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonát képező Hatvan, Árpád u. 2. szám alatti, hatvani 3128 hrsz.-ú ingatlant 
telephelyként a fogorvosi szolgálat egészségügyi vállalkozási formában történő ellátására megkötött 
szerződésben meghatározott időtartam alatt telephelyként használja, valamint felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy a határozat mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 
 
Határid ő: 2014. május 15. (a hozzájárulás kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
11. napirend 
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
 
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: 
 
87/2014. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
12. napirend 
Előterjesztés hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról a „DR. VIKTOR” Orvosi Betéti Társaság részére 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
88/2014. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról a „DR. VIKTOR” Orvosi 
Betéti Társaság részére tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a „DR. VIKTOR” Orvosi Betéti 
Társaság (Székhely: 3000 Hatvan, Harang utca 24/A. cégjegyzékszám: Cg. 16-06-008326, adószáma: 
21441354-1-10  képviseli: Dr. Polyák Györgyné Dr. Viktor Ludmilla üzletvezető) heti 2x1 órás időtartamban 
– kedden 12-13 óráig és csütörtökön 16-17 óráig – a Hatvan Bástya utca 10. szám alatt található orvosi 
rendelőt belgyógyászai magánrendelés céljára használja. 
A fenti tevékenység a hatvani 1. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan a feladatellátási 
szerződésében meghatározott rendelési időt nem érinti. 
 
Határid ő: 2014. május 15. (az igazolás kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
13. napirend 
Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2014. évi támogatásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan az 5 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki az 5 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
89/2014. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2014. évi 
támogatásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani 5. Sz. Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 
13.), melyben 2014. évre 164.730,- Ft, azaz Egyszázhatvannégyezer-hétszázharminc forint támogatást nyújt 
az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2014. május 1-jétől 2014. december 
31-ig kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
90/2014. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2014. évi 
támogatásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Géza 
fejedelem utca 2.), melyben 2014. évre 236.550,- Ft, azaz Kettőszázharminchatezer-ötszázötven forint 
támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2014. május 1-jétől 
2014. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
91/2014. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2014. évi 
támogatásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 1.), melyben 2014. évre 245.670,- Ft, azaz Kettőszáznegyvenötezer-hatszázhetven forint 
támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2014. május 1-jétől 
2014. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen  
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
92/2014. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2014. évi 
támogatásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Szent István Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 8.), melyben 2014. évre 206.340,- Ft, azaz Kétszázhatezer-háromszáznegyven forint támogatást 
nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2014. május 1-jétől 2014. 
december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen  
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
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Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
93/2014. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2014. évi 
támogatásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolával (székhely: 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 17.), melyben 2014. évre 284.430,- Ft, azaz Kettőszáznyolcvannégyezer-
négyszázharminc forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott 
időre, 2014. május 1-jétől 2014. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2014. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2014. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
14. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
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: 
 
94/2014. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2013. évi éves belső ellenőrzési 
jelentéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által a 2013. évi belső ellenőrzések 
végrehajtásáról szóló, jelen határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
15. napirend 
Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről 
 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
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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: 
 
95/2014. (IV. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága dr. Szikszai Márta 
jegyző előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységéről 
szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. április 25. 
Felelős: a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
16. napirend 
Egyebek 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Sok olyan rendelet van, ami a hatályba lépése után nem sokkal megszűnik. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem új rendeletekről van szó, hanem módosításokról. A jogalkotásról szóló törvény és a 
jogszabályszerkesztésről szóló rendelet szabályozza, hogy a módosító rendeleteket úgy kell hatályba léptetni, 
hogy egyik nap hatályba lép, majd beépül az alaprendeletbe és a következő napon hatályon kívül helyeződik. 
Az egységes szerkezet megmarad.  
 
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. 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 
 elnök-helyettese elnöke 
 


