
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. július 24-

án a Városháza emeleti kistermében 800órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes  
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
 Vörös József osztályvezető 
 dr. Veres András  ügyvéd 
     Nagy Ferenc  a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati  

Múzeum Beruházó Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 Maksáné Benei Katalin  jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes az 5 
bizottsági tagból 3 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 2 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta Papp 
István bizottsági elnök-helyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy vegyék fel napirendre 1. napirendi pontként a helyi választási bizottság tagjainak és a nemzetiségi 
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a napirendet a fenti módosításokkal elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
206/2014. (VII.24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2014. július 24-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 helyi választási bizottság tagjainak és a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság 
tagjainak megválasztásáról 
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  Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 

 
2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 

ügyvezetőjének lemondásáról és új ügyvezetőjének a megválasztásáról 
 
3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Kft. 

alapító okiratának módosításáról 
 

4. Előterjesztés megállapodás kötéséről a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és Hatvani Szociális Szövetkezettel a Vadfarm 
kialakításáról és üzemeltetéséről 

 
5. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 

kizárólagos tulajdonában álló hatvani 5331/21 hrsz.-ú ingatlanra történő ráépítésről 
 

6. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött albérleti szerződés módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról 

 
7. Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő épületrészeire 

vonatkozó vagyonkezelési jogot alapító szerződés megszüntetéséről és bérleti szerződés 
megkötéséről 

 
8. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról 

 
9. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának 

módosításáról 
 Előadó az 2-9. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 
 
10. Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 Előadó: Schósz Gabriella irodavezető 
 
11. Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 

49/2008. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

12. Előterjesztés a Hatvan város és településrészei nevének használatával kapcsolatos önkormányzati 
rendeletek módosításáról 

 
13. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás 

kiegészítéséről 
 

14. Előterjesztés Kézdivásárhely Város Tanácsával és Beregszász Város Tanácsával megkötendő 
együttműködési megállapodásokról 
Előadó az 11-14. napirendi pontig: Lukács László osztályvezető 

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

szóló 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
16. Előterjesztés a 6. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátására vonatkozó egészségügyi 

vállalkozói előszerződés megkötéséről 
 

17. Előterjesztés a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó egészségügyi vállalkozói 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és új szerződés megkötéséről 

 Előadó a 15-17. napirendi pontig: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
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 Előterjesztő az 2-17. napirendi pontig: Horváth Richárd alpolgármester 
 
18. Tájékoztató Hatvan város polgármesterének lemondásáról 
 Előadó: Lukács László osztályvezető 

 Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
N a p i r e n d: 
Z á r t  ü l é s: 

 
1. Előterjesztés a Hatvani Zászlóőrök Egyesületének névhasználat iránti engedélykérelméről 

  Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 

 
1. napirend 
Előterjesztés a helyi választási bizottság tagjainak és a nemzetiségi szavazatszámláló bizottság 
tagjainak megválasztásáról 
 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
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 2 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
207/2014. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága dr. Szikszai Márta 
jegyző előterjesztésében megtárgyalta a helyi választási bizottság tagjainak és a nemzetiségi 
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. 
§-ában biztosított jogkörében eljárva Hatvan városban a helyi választási bizottság tagjainak és póttagjainak 
az alábbi személyeket választja meg: 
 
Tagok:  
 Bőze Attila 3000 Hatvan, Kiss E. u. 1/A. szám alatti lakos 
 Morvai István 3000 Hatvan, Szabadság út 15. szám alatti lakos 
 Nyitrai Zoltán 3000 Hatvan, Kölcsey F. út 40. szám alatti alakos 
 
Póttagok:  
 Páldiné Pál Ilona 3000 Hatvan, Móra F. út 4. szám alatti lakos 
 Kiss István Péter 3000 Hatvan, Baross G. út 4. szám alatti lakos 
 
Határid ő: 2014. július 31. 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, mint HVI vezetője 
 
208/2014. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága dr. Szikszai Márta 
jegyző előterjesztésében megtárgyalta a helyi választási bizottság tagjainak és a nemzetiségi 
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szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. 
§-ában biztosított jogkörében eljárva Hatvan városban a nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottság 
tagjainak az alábbi személyeket választja meg: 
 
 Tóth Attila 3000 Hatvan, Horváth M. út 5. IV/5. szám alatti lakos 
 Szajkó Béla 3000 Hatvan, Tabán u. 29. I/4. szám alatti lakos 
 Huczkáné Pintye Viktória 3000 Hatvan, Hegyalja út 126/B. szám alatti lakos 
 
Határid ő: 2014. július 31. 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője, mint HVI vezetője 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. 
ügyvezetőjének lemondásáról és új ügyvezetőjének a megválasztásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 3 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 3 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
209/2014. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének lemondásáról és új ügyvezetőjének a megválasztásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § 
(1) bekezdés d) pontja alapján Siraky-Nagy Péter 3000 Hatvan, Kodály Zoltán utca 6/a. szám alatti lakos 
lemondását 2014. július 31. napjával elfogadja.  
 
Határid ő: 2014. július 31. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester 
 
210/2014. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének lemondásáról és új ügyvezetőjének a megválasztásáról szóló 
előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Társaságról szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) 
bekezdésének alapján a gazdasági társaság ügyvezetőjének 2014. augusztus 1. napjától kezdődő hatállyal 
megválasztja Vörös József (anyja neve: Sőregi Irén) 3000 Hatvan, Kosztolányi út 20. szám alatti lakost. Az 
ügyvezető munkaviszony keretében látja el tevékenységét, 2014. augusztus 1. napjától kezdődő hatállyal 
határozatlan időtartamra bruttó 450.000,- Ft munkabér megállapítása mellett a jelen határozat mellékletét 
képező munkaszerződésben foglalt feltételekkel. A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd 
alpolgármestert a vonatkozó okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2014. július 31. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester 
 
211/2014. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének lemondásáról és új ügyvezetőjének a megválasztásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve akként határoz, hogy a Társaság alapító okiratát jelen határozat 
mellékletében foglalt módosító okirat tervezet rendelkezései szerint módosítja, és felhatalmazza Horváth 
Richárd alpolgármestert az alapító okiratot módosító okirat aláírására.  
 
Határid ő: 2014. július 31. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Kft. 
alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
212/2014. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Kft. alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 

Határozati javaslat 
 
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 Horváth Richárd alpolgármestert az alapító okiratot 
módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok 
aláírására. 
 
Határid ő: 2014. július 25. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester 
 
4. napirend 
Előterjesztés megállapodás kötéséről a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és Hatvani Szociális Szövetkezettel a Vadfarm 
kialakításáról és üzemeltetéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
213/2014. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta megállapodás kötéséről a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és Hatvani Szociális 
Szövetkezettel a Vadfarm kialakításáról és üzemeltetéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az ún. Vadfarm kialakítása és üzemeltetése 
céljából a jelen határozat mellékletét képező, a Széchenyi Zsigmond Kárpád-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) és Hatvani Szociális Szövetkezettel (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) kötendő 
megállapodás szövegét, és felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határid ő: 2014. július 25. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
kizárólagos tulajdonában álló hatvani 5331/21 hrsz.-ú ingatlanra történő ráépítésről 
   
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
214/2014. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft. kizárólagos tulajdonában álló hatvani 5331/21 hrsz.-ú ingatlanra történő 
ráépítésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jelen határozat mellékletét képező, a 
Széchenyi Zsigmond Kárpád-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 1.) és a Hatvani Kézilabda és 
Szabadidő Sportegyesülettel (székhely: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) kötendő megállapodás szövegét, és 
felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határid ő: 2014. július 31. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester 
 
6. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött albérleti szerződés módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
215/2014. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött albérleti 
szerződés módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan Város Önkormányzata, mint bérbeadó 
és a Hatvani Szociális Szövetkezet (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) mint bérlő között 2014. április 4. 
napján megkötött, és 2014. július 24. napjával egységes szerkezetbe foglaltan módosított albérleti szerződés 
rendelkezéseit. 
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a módosítással egybefoglalt  albérleti 
szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. július 31. 
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Felelős: Horváth Richárd alpolgármester 
 
7. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő épületrészeire 
vonatkozó vagyonkezelési jogot alapító szerződés megszüntetéséről és bérleti szerződés megkötéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
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 2 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
216/2014. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként 
működő épületrészeire vonatkozó vagyonkezelési jogot alapító szerződés megszüntetéséről és bérleti 
szerződés megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 2013. december 19. napján megkötött 
önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként működő épületrészei tárgyára vonatkozó 
vagyonkezelési és használati jogot alapító szerződést a megkötésére visszaható hatállyal felbontja. 
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező vagyonkezelési és használati jogot alapító 
szerződést felbontó okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a 
vagyonkezelési szerződést megszüntető okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2014. július 25. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester 
 
217/2014. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati fenntartású intézmények konyhaként 
működő épületrészeire vonatkozó vagyonkezelési jogot alapító szerződés megszüntetéséről és bérleti 
szerződés megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 1. napjától kezdődő hatállyal bérbe adja 
Hatvani Közétkeztetési Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) részére az önkormányzati 
fenntartású intézmények jelen határozati mellékletét képező bérleti szerződésben tételesen meghatározott 
helyrajzi számú konyhaként és étkezőként működő ingatlanrészeit az azokban található tevékenység 
végzéséhez szükséges ingóságokkal együtt 150.000,- Ft + ÁFA/hó, azaz Egyszázötvenezer forint + ÁFA/hó 
bérleti díj ellenében. 
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A Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság a bérleti szerződés tárgyát képező ingatlanrészeket 
és azokban található ingóságokat 2014. január 1. napján vette birtokba, erre tekintettel Hatvan Város 
Önkormányzata részére 2014. január 1. napja és 2014. július 31. napja között időszakban 150.000,- Ft + 
ÁFA/hó, azaz Egyszázötvenezer forint + ÁFA/hó használati díjat fizet meg 2014. augusztus 31. napjáig. 
 
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződés szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. július 25. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester 
 
8. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
218/2014. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
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 
Horváth Richárd alpolgármestert az alapító okiratot módosító okirat és a cégbíróság felé az alapító okirat 
módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2014. július 25. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester 
 
9. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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219/2014. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 
alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
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 a 394/2014. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozatát akként módosítja, hogy a 
Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el, annak rendelkezéseit magára nézve köztelezőnek ismeri 
el, és felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának aláírására. 
 
Határid ő: 2014. július 25. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester 
 
10. napirend 
Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
220/2014. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 17/2005. (IV.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
11. napirend 
Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról szóló 
49/2008. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
221/2014. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és 
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adományozásáról szóló 49/2008. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
12. napirend 
Előterjesztés a Hatvan város és településrészei nevének használatával kapcsolatos önkormányzati 
rendeletek módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az első 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
222/2014. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város és településrészei nevének használatával 
kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező, a Hatvan város és településrész nevének használatáról szóló 25/2012. (IV.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
223/2014. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város és településrészei nevének használatával 
kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező, a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 
szóló 13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
13. napirend 
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás kiegészítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 

 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
224/2014. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel kötött együttműködési 
megállapodás kiegészítéséről 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 Robert Bosch Elektronika Kft.-vel a Hatvani 
Gesztenyéskert Óvodában lévő ún. „Bosch óvodai csoportok” működtetésére vonatkozó együttműködési 
megállapodás 2. sz. kiegészítését elfogadja, és felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a jelen 
határozat mellékletét képező, a Robert Bosch Elektronikai Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás 2. 
sz. kiegészítésének aláírására. 
 
Határid ő: 2014. július 31. (aláírásra) 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
14. napirend 
Előterjesztés Kézdivásárhely Város Tanácsával és Beregszász Város Tanácsával megkötendő 
együttműködési megállapodásokról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 
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 2 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
225/2014. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta Kézdivásárhely Város Tanácsával és Beregszász Város 
Tanácsával megkötendő együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” 
kitüntetés adományozására vonatkozóan együttműködési megállapodást köt Kézdivásárhely Város 
Tanácsával jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Határid ő: 2014. augusztus 15. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
226/2014. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta Kézdivásárhely Város Tanácsával és Beregszász Város 
Tanácsával megkötendő együttműködési megállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” 
kitüntetés adományozására vonatkozóan együttműködési megállapodást köt Beregszász Város Tanácsával 
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jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Határid ő: 2014. augusztus 15. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
15. napirend 
Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról 
szóló 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 
Mivel megszépült a városközpont, az üzletek előtti területekre szeretnék meghatározni, hogy miket lehessen 
kitenni. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző  
Városképi véleményezési jogkört kap a főépítész. A közterület használat, valamint a filmforgatás 
engedélyezése jegyzői hatáskörbe kerül. Az új önkormányzati törvény alapján lehetősége van arra képviselő-
testületnek, hogy ne csak polgármesterre és bizottságokra ruházza a hatásköröket, hanem a jegyzőre is a 
gyorsabb ügymenet indokával. A feladat ellátása a Hatósági irodánál marad.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
227/2014. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester 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. 
 
16. napirend 
Előterjesztés a 6. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátására vonatkozó egészségügyi vállalkozói 
előszerződés megkötéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
228/2014. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a 6. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatellátására 
vonatkozó egészségügyi vállalkozói előszerződés megkötéséről szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 6. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak 
ellátásra, előszerződést köt a Kera-Med Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társasággal (székhely: 2170 
Aszód, Hunyadi utca 5., cégjegyzékszám: Cg. 13-06-036717 adószáma: 20662907-1-13, képviseli: Dr. 
Száraz Katalin vezető tisztségviselő).  
A feladat ellátásához szükséges engedélyek beszerzését követően kerül sor a végleges szerződés 
megkötésére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármesterét a határozat 
mellékletét képező előszerződés, valamint az engedélyek bemutatását követően a végleges feladat-ellátási 
szerződés, továbbá a Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 
által a 6. számú felnőtt háziorvosi körzetre kiadott működési engedély visszavonására irányuló kérelem 
aláírására. 
 
A Képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármesterét, hogy az ellátási 
szerződés megszűnése és az új feladatellátási szerződés megkötésére tekintettel folytassa le az átadás-átvételi 
eljárást. 
 
Határid ő: 2014. július 31.  
Felelős: Hatvan város polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
17. napirend 
Előterjesztés a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó egészségügyi vállalkozói 
szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és új szerződés megkötéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
229/2014. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására vonatkozó egészségügyi 
vállalkozói szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről és új szerződés megkötéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 7. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátására 
2003. október 30. napján a MEDECO 2003 Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel megkötött 
feladat ellátási szerződést 2014. 09. 30. napjával közös  
megegyezéssel megszünteti, és 2014. október 1. napjától szerződést köt az LGM-MED Üzletviteli Tanácsadó 
és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Úttörő u. 15., cégjegyzékszám: Cg. 
10-09-028915, adószáma: 14556360-2-10, képviseli: Dr. Bőze Barna Zsolt ügyvezető). A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármesterét az LGM-MED Üzletviteli 
Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő feladat ellátási szerződés aláírására, 
valamint a MEDECO 2003 Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel megkötött szerződés közös 
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megegyezéssel történő megszüntetésére. 
 
Határid ő: 2014. július 31. (a megszüntető okirat és a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármesteri jogkörben eljáró alpolgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
18. napirend 
Tájékoztató Hatvan város polgármesterének lemondásáról 
 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előadó: Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a tájékoztatót szíveskedjenek 
tudomásul venni. 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága dr. Szikszai Márta 
jegyző előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város polgármesterének lemondásáról szóló tájékoztatót és 

azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 
 
 
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. 
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