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

8-án a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 Nádas Sándor     bizottsági elnök 
  Basa Zoltán bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 Schósz Gabriella településfejlesztési osztályvezető 
 Philipp Frigyes főépítész 
 dr. Veres András ügyvéd 
 Lisztik Lászlóné Hatvani Szociális Szövetkezet elnöke 
 Soós Péter  Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és                   

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 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 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 
Kovács Gábor Istvánné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta Kovács 
Gábor Istvánné bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy az 1. napirendi pontot – Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének lemondásáról és új ügyvezetőjének a megválasztásáról – vegyék le 
napirendről. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a napirendet a fenti módosítással együtt elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
321/2014. (XII.8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2014. december 8-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 Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
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módosításáról 
 

2. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött, az 
önkormányzati piacok fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
módosításáról 

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

Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és Hatvani Szociális Szövetkezettel az állatpark kialakítása és 
üzemeltetése tárgyában megkötött megállapodás megszüntetéséről 

 
4. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szociális Szövetkezet között ingóság 

bérletére vonatkozó bérleti szerződés megszűntetéséről 
 

5. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel történő haszonkölcsön szerződés megkötéséről 
 

6. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megállapodás megkötéséről a hatvani 2600/5 és a 
hatvani 2603 hrsz-ú földterületeken ellátandó termelőmunkák koordinálására és megszervezésére 
 

7. Előterjesztés a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére tagi kölcsön biztosításáról 
Előadó az 1-7. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 
 

8. Előterjesztés az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 49/2004. (X.29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
9. Előterjesztés Hatvan város településképi védelméről szóló 32/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 Előadó a 8-9. napirendi pontig: Philipp Frigyes főépítész 
 

10. Előterjesztés közterület elnevezésről 
 

11. Előterjesztés közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködési megállapodások megkötéséről 
 Előadó a 10-11. napirendi pontig: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
12. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról 

 
13. Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004. (III.26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
14. Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának módosításához kapcsolódó 

döntésekről és a normatív támogatásának igénybevételéről szóló beszámolóról 
  

15. Előterjesztés a Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
Előadó a 12-15. napirendi pontig: Schósz Gabriella osztályvezető 

 
16. Előterjesztés a szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodás módosításáról 

 Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

17. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési megállapodásról 
 
18. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

19. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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20. Előterjesztés Hagyaték Minősítő Bizottság megválasztásáról 
 
21. Előterjesztés a képviselő-testület 2015. évi munkatervéről 

Előadó a 17-21. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Előterjesztő az 1-21. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 

22. Egyebek 
 

N a p i r e n d: 
Z á r t  ü l é s: 

 
1. Előterjesztés „Az év vállalkozása” díj, „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díj és a „Hatvan 

Város Együttműködő Partnere” különdíj adományozására 
  Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

Előterjesztés: Horváth Richárd polgármester 
 
1. napirend 
Előterjesztés Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Hatvan Város Önkormányzata minden évben felülvizsgálja azon közszolgáltatási szerződéseket, amely a 
közszolgáltatókkal kötetett. Esetünkben december hónapban szükséges felülvizsgálni a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződést. Ebben az évben több ellenőrzésen ment keresztül a Kft. Amikor a cég 
megalakult minősíteni kellett, annak érdekében, hogy az ellenőrző hatóságok számára az ottani előírásoknak 
maradéktalanul megfeleljen. A közszolgáltatási szerződést ezen engedélyszámokkal kellett kiegészíteni. 
Tartalmi változás nincs. A melléklet tartalmazza a szerződés egységes szerkezetbe foglalt hatályos szövegét. 
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
322/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3000 Hatvan, Tarjáni út 
3., cg.száma: 10-09-033600, adószáma: 24183219-2-10) tagja a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása 
céljából a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal megkötött szerződést jelen határozat melléklete szerinti 
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveggel módosítja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási 
szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés 
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aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött, az 
önkormányzati piacok fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A szerződés módosítását az indokolta, hogy 2011. óta nem voltak a díjtételek felülvizsgálva. Eltelt 4 év. 
Időközben az inflációs változások, illetőleg az elvégzendő szolgáltatások értékének valorizációja miatt 
kellett átvizsgálni a díjtételeket, melyeket a szerződés melléklete tartalmaz. Még egy fontos módosítás 
történt, hiszen átalakult a Zrt. Kft.-vé és át kell vezetni a cégformának megfelelő változásokat is. 
 
Egyéb 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 nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
323/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
megkötött, az önkormányzati piacok fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
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 
Kft. (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal az önkormányzati piacok fenntartására és 
üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést módosítja és egységes szerkezetbe foglalja jelen 
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. 

A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási 
szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 12. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  

3. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel és Hatvani Szociális Szövetkezettel az állatpark kialakítása és üzemeltetése 
tárgyában megkötött megállapodás megszüntetéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
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dr. Veres András ügyvéd 
2014. július 24-én Hatvan Város Önkormányzata, a Hatvani Szociális Szövetkezet és a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Kft. megállapodást kötött. Ennek keretében 
meghatározták azokat a kötelezettségeket, amelyeket az állatpark kialakításával és üzemeltetésével 
kapcsolatosak. Ebben a Hatvani Szociális Szövetkezetnek aktív szerepe volt. Tekintettel arra, hogy változni 
fog jövő évtől az állatpark üzemeltetésére vonatkozó szervezeti struktúra, mert létre fog jönni egy új 
költségvetési intézmény, ami nagyon sok megkötött szerződést érint, ezért változni fognak a jogviszonyok. 
Az állatpark is beleolvad ebbe az új struktúrába. A szerződés tartalmazza, hogy a feleknek elszámolási 
kötelezettségük származik. A jogviszony megszűnik és pénzügyileg a felek elszámolnak.  
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
324/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és Hatvani Szociális Szövetkezettel az állatpark kialakítása 
és üzemeltetése tárgyában megkötött megállapodás megszüntetéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpád-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal és Hatvani Szociális 
Szövetkezettel megkötött megállapodást 2014. december 31. hatállyal megszünteti a jelen határozat 
mellékletét képező megszüntető okirat rendelkezései szerint, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
megszüntető okirat aláírására.  
 
Határid ő: 2014. december 11. (okiratok aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
4. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szociális Szövetkezet között ingóság 
bérletére vonatkozó bérleti szerződés megszűntetéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonát képezik a szóban forgó ingóságok. 2014. május 1-jével kötött a 
város bérleti szerződést a Hatvani Szociális Szövetkezettel az ingóságokra, melyeket az önkormányzat 
területén használtak. Tekintettel arra, hogy 2015. január 1-től az önkormányzat saját keretein belül kívánja a 
földterületek művelését megoldani, így az ingóságok használati jogát megszünteti. 2014. december 31-ével 
közös megegyezéssel a bérleti szerződés megszüntetésre kerül, erről szól az előterjesztés. 
 
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 és tartózkodás a következő határozatot 
hozta: 
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325/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szociális 
Szövetkezet között ingóság bérletére vonatkozó bérleti szerződés megszűntetéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat, mint bérbeadó és a Hatvani Szociális 
Szövetkezet (3000 Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) mint bérlő között 2014. május 1. napján 
az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Iseki TH22F típusú traktor, eke, kombinátor, sorközművelő 
kultivátor, tárcsa, valamint a BP-1000 típusú pótkocsi bérletére vonatkozó szerződést közös megegyezéssel 
2014. december 31.napjával megszünteti. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező bérleti 
szerződést megszüntető okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 3. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel történő haszonkölcsön szerződés megkötéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A haszonkölcsön szerződés, melyet Hatvan Város Önkormányzata kötött a Hatvani Szociális Szövetkezettel 
2014. október 27-ig tartó határozott időtartamra szólt. Annak érdekében, hogy a Szövetkezet 2015. január 1-
től jogszerűen tudja használni a szerződés 1. pontjában meghatározott, az önkormányzat tulajdonában álló 
külterületi termőföldeket szükséges a jogviszonyt létrehoznunk. A jogviszony továbbra is haszonkölcsön 
lesz. Ezen szerződés időtartamát tekintve 2017. december 31-ig tartó határozott időre szól. Továbbra is a 
város szociális földprogramjának a megvalósítása érdekében történik ez a használat.  
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
326/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezettel történő haszonkölcsön 
szerződés megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 1. napjától kezdődő hatállyal  2017. 
december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Hatvani Szociális Szövetkezet részére – a szociális 
földprogram megvalósítása keretében – haszonkölcsönbe adja a Hatvani Járási Földhivatal Ingatlan-
nyilvántartásában az alábbi hrsz-ú ingatlanokat: hatvani 0491/2 hrsz, hatvani 491/6 hrsz, hatvani 492/2 hrsz, 
hatvani 492/3 hrsz, hatvani 492/4, hatvani 485/1 hrsz, hatvani 485/3 hrsz, hatvani 0510/8 hrsz, hatvani 
0510/9 hrsz, hatvani 5028/2 hrsz, hatvani 5028/3 hrsz, hatvani 3692/2 hrsz, hatvani 5028/4 hrsz, hatvani 
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11501/1 hrsz, hatvani 0363/6 hrsz, hatvani 0363/7 hrsz, hatvani 0363/8 hrsz. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező haszonkölcsön 
szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 13. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
6. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megállapodás megkötéséről a hatvani 2600/5 és a 
hatvani 2603 hrsz-ú földterületeken ellátandó termelőmunkák koordinálására és megszervezésére 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Szorosan összefügg ez az előterjesztés az előzővel. Ezen előterjesztés keretében Hatvan Város 
Önkormányzata 2015. január 1. napjától fogja saját eszközeivel és humánerőforrásával a területeket művelni. 
Bízunk abban, hogy a közmunkaprogram lehetőségei jövőre is fennállnak majd. A közfoglalkoztatottak nem 
minden esetben szakképzettek, ennek az áthidalásában fog segíteni a Hatvani Szociális Szövetkezet és ehhez 
szükséges a jelen megállapodás megkötése. 
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
327/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezettel megállapodás megkötéséről 
a hatvani 2600/5 és a hatvani 2603 hrsz-ú földterületeken ellátandó termelőmunkák koordinálására és 
megszervezéséről 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 Hatvani 
Szociális Szövetkezettel kötendő mezőgazdasági termelőmunkák koordinálására és megszervezésére szóló 
megállapodás szövegét, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására.  
 
Határid ő: 2014. december 12. (okiratok aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
7. napirend 
Előterjesztés a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére tagi kölcsön biztosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Hatvan Város Önkormányzata alapító tagja a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületnek. Az 
egyesület és a felügyelőbizottság elnöke azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, mint alapító taghoz, 
hogy biztosítson az egyesület részére 2.000.055. Ft. tagi kölcsönt. Az előterjesztés részletesen indokolja, 
hogy milyen célból kérték a támogatást. Nagyon fontos, hogy nemcsak Hatvan Város Önkormányzata, 
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hanem valamennyi az egyesületben tagsági jogviszonnyal rendelkező önkormányzatot megkereste az 
elnökség. Minden önkormányzat a lakosságszám arányában fog hozzájárulni az egyesület további 
működéséhez. Ahhoz, hogy az egyesület a jövő évi hitelkeretét meg tudja kapni, szükséges volt a likvid 
pénzeszközeit elhelyezni. Tehát megvan a fedezet, ez a pénzösszeg vissza fog jönni.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Mit lehet tudni az egyesület tevékenységéről? 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Egy speciális jogállású egyesületről beszélünk. Önkormányzatok, civil szféra, illetve vállalkozói rész áll 
benne össze, meghatározott keretek között. Speciális jogi keretek között működik, mert közhasznú egyesület. 
Tehát a tagönkormányzatok illetékességi területén hatvani központtal végzi tevékenységét. Pályázatokat 
koordinál, illetve kezel. Nagyon sok helyi vállalkozásnak, illetve az önkormányzat pályázati eljárásaiban 
aktívan tevékenykedik. A jövőben pedig újabb feladatokat fog kapni.  
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
328/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület részére tagi 
kölcsön biztosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zagyvaság Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület 
részére működési költségei biztosítására 2.055.000,-Ft, azaz Kettőmillió-ötvenötezer forint összegű tagi 
kölcsönt biztosít a határozat mellékletét képező tagi kölcsönszerződés rendelkezései szerint. 
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező kölcsönszerződés szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására. 
A szükséges pénzügyi forrást az önkormányzat a többlet adóbevétel terhére biztosítja. 
 
Határid ő: 2014. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
8. napirend 
Előterjesztés az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 49/2004. (X.29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Philipp Frigyes főépítész 
 
Philipp Frigyes főépítész 
Hatvan városában több országosan védett építmény található, illetve egy helyi védettség alá tartozó. A 
cukorgyári terület feltérképezése megkezdődött. Az előny többrétű. Pályázati lehetőségek, más műszaki 
előirányzatok állnak majd rendelkezésre. Szeretnénk, ha a 2015. évben a testület támogatná, hogy minél több 
helyi szintű védelem legyen Hatvan városában.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 



 

  

9 

 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
329/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló 49/2004. 
(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
9. napirend 
Előterjesztés Hatvan város településképi védelméről szóló 32/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Philipp Frigyes főépítész 
 
Philipp Frigyes főépítész 
Két területen szükséges finomítást végeznünk. Egyfelől ehhez jogszabályi, illetve egy formai módosítás 
szükséges. A kötelezően kitöltendő adatlapot egy picit egyszerűsítettük.  
 
Egyéb 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: 
 
330/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város településképi védelméről szóló 32/2013. 
(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
10. napirend 
Előterjesztés közterület elnevezésről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
A kormány döntött a Központi Címregiszter létrehozásáról. Az ezzel kapcsolatos feladatokat a Hatósági 
Iroda látja el. Több körben történik a regiszter felállítása és feltöltése. Első körben a közterületek elnevezését 
ellenőriztük, második körben a házszámozást. Jelenleg a harmadik körnél tartunk, a társasházak emelet és 
ajtószámok ellenőrzésénél. A közterületek elnevezésének ellenőrzése során kiderült, hogy a kisgombosi 
major elnevezés a Földhivatal jelzése alapján nem használt, ezért indokolt a törlése. A képviselő-testület erről 
meg is hozta a határozatot. A további ellenőrzési fázisban észleltük, hogy vannak olyan ingatlanok 
Kisgombos területén, amelyeknek házszámilag nincs rendezve a sorsa. Ezeket az ingatlanokat is be kell egy 
utcába sorolni, ezért lenne szükséges a Kisgombosi út elnevezés.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
A jelenleg ott lakóknak, akiknek helyrajzi szám alapú a lakcímük, hogy lesz a lakcímkártya cseréjük 
megoldva? 
 
dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
Saját maguknak kell gondoskodni róla.  
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Nádas Sándor bizottsági elnök 
Díjmentesen? 
 
dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
Nem, a cserének van egy díja. Nem nagy összegről van szó. Nem verjük a lakókat nagy költségekbe, de 
cserébe lesz egy utca, ahová tartoznak. Nem utolsósorban, ez törvényi kötelességünk volt. 
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
331/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterület elnevezésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a 
házszámozás rendjéről szóló 35/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján 2014. 
december 12-étől Kisgombosi út megnevezést állapítja meg a Hatvan külterületi 0459 hrsz. alatt 
nyilvántartott közterület elnevezésére. 
  
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Jegyzői Iroda útján a jelen határozatról értesítse a rendelet 3. 
számú függelékben felsorolt szerveket, valamint gondoskodjon a képviselő-testületi döntésnek a Hatvani 
Önkormányzati Értesítőben és Hatvan város honlapján történő közzétételéről. 

A képviselő-testület továbbá felkéri a jegyzőt, hogy a Településfejlesztési Osztály útján gondoskodjon az 
utcanév tábla elkészíttetéséről és kihelyeztetéséről. 
 
Határid ő: 2014. december 22. (értesítésre, átvezetésre) 
      2014. december 31. (az utcanév tábla kihelyezésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
11. napirend 
Előterjesztés közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködési megállapodások megkötéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Tényleges állások szerepelnek a megállapodásokban, vagy megint egy kapun belüli munkanélküliséget 
hozunk létre? Ha tényleges állásokról van szó, akkor mit nyer a város azzal, hogy 101.500. Ft-os minimálbér 
helyett 78.000. Ft-os közfoglalkoztatott bért fizet az embereknek?  
 
dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
Mit ért a tényleges állások alatt? 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Ha nem lenne ez a közfoglalkoztatásos program, akkor be kellene a városnak ezeket az álláshelyeket tölteni? 
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dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
Ezek csak a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódnak. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Akkor meg is kaptam a kérdésemre a választ.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ezek az álláshelyek pluszban vannak. 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Elnök úr szerintem félreértette a kérdést. Én úgy értelmeztem a képviselő úr kérdését, hogy felesleges 
vannak-e ezek az álláshelyek.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Nem, ezek az álláshelyek pluszban vannak. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Irodavezető asszony jól értelmezte a kérdésemet. 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Úgy értelmeztem a képviselő úr hangsúlyából, hogy úgy érzi nincsenek valós feladatok, amelyeket el kellene 
látni.  
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Arra értettem a tényleges álláshelyeket, hogy ha nem lenne ez a közmunkaprogram, akkor is be kellene-e 
tölteni ezeket az álláshelyeket. Ezek szerint viszont be kellene tölteni az állásokat. Hiszen akkor is kellene az 
iskolákba takarítónő, ha nem lenne közmunkaprogram, csak 101.000. Ft. helyett így majd 78.000. Ft-ért.  
 
dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
A munkabérről nem tudok nyilatkozni, csak arról, hogy ezek tényleges álláshelyek. Törvény által előírt 
közfeladatok ellátásáról szólnak a megállapodások. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 11 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 11 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
332/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködési 
megállapodások megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-
vel, (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2. képviseli: Szabó Ottó ügyvezető) együttműködési 
megállapodást köt a közfeladatok ellátásához kapcsolódó közfoglalkoztatásra. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 31.(az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
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333/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködési 
megállapodások megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, (székhely: 3000 Hatvan, Tarjáni út 3. képviseli: Soós Péter 
ügyvezető) együttműködési megállapodást köt a közfeladatok ellátásához kapcsolódó közfoglalkoztatásra. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 31.(az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
334/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködési 
megállapodások megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szociális Szövetkezettel (székhely: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2. képviseli: Lisztik Lászlóné elnök) együttműködési megállapodást köt a közfeladatok 
ellátásához kapcsolódó közfoglalkoztatásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 31.(az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
335/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködési 
megállapodások megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.  
képviseli: Nagy Ferenc ügyvezető) együttműködési megállapodást köt a közfeladatok ellátásához kapcsolódó 
közfoglalkoztatásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 31.(az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
336/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
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polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködési 
megállapodások megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel, (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24. 
képviseli: Ferencz Beatrix igazgató) együttműködési megállapodást köt a közfeladatok ellátásához 
kapcsolódó közfoglalkoztatásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 31.(az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
337/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködési 
megállapodások megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskolával, (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 1. képviseli: Polonkai Zoltánné igazgató) együttműködési megállapodást köt a 
közfeladatok ellátásához kapcsolódó közfoglalkoztatásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 31.(az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
338/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködési 
megállapodások megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Szakiskolával (székhely: 3000 Hatvan, Ratkó J. u. 10. képviseli: Ványi Lászlóné igazgató) 
együttműködési megállapodást köt a közfeladatok ellátásához kapcsolódó közfoglalkoztatásra. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 31.(az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
339/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködési 
megállapodások 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 a Hatvani Szent István Általános Iskolával, (székhely: 
3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 8. képviseli: Kovács János igazgató) együttműködési megállapodást köt a 
közfeladatok ellátásához kapcsolódó közfoglalkoztatásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 31.(az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
340/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködési 
megállapodások megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani 5. számú Általános Iskolával, (székhely: 3000 
Hatvan, Szabadság út 13. képviseli: Kalcsó Mária igazgató) együttműködési megállapodást köt a 
közfeladatok ellátásához kapcsolódó közfoglalkoztatásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 31.(az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
341/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködési 
megállapodások megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kodály Zoltán Általános Iskolával, (székhely: 
Hatvan, Géza fejedelem út 2. képviseli: Melykóné Tőzsér Judit) együttműködési megállapodást köt a 
közfeladatok ellátásához kapcsolódó közfoglalkoztatásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 31.(az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
342/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködési 
megállapodások megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolával 
(székhely: Hatvan, Balassi út 17. képviseli: Pappné dr. Forgács Edit igazgató) együttműködési megállapodást 
köt a közfeladatok ellátásához kapcsolódó közfoglalkoztatásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 31.(az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
12. napirend 
Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella osztályvezető 
 
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: 
 
343/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 

1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Monitoring Távfelügyelet Kft.-vel megkötött 
távfelügyeleti megbízási szerződést és karbantartási szerződést módosítja oly módon, hogy az alábbi változás 
átvezetésre és a szerződések új, a Kft.-vel egyeztetett formában egységes szerkezetbe foglalásra kerüljenek: 

a Gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 4/A.) távfelügyelt 
intézmény 2014. december 1-jétől. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tűzjelző rendszerek távfelügyeletére és tűzjelző 
rendszerek átjelző berendezéseinek (kommunikátorainak) karbantartására szerződést köt a Monitoring 
Távfelügyelet Kft.-vel (3000 Hatvan, Horváth Mihály út 1. földszint 5.) az alábbi intézményekre 
vonatkozóan: 

Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola (3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17.) 2014. január 6-tól 

Hatvani 5. Számú Általános Iskola (3000 Hatvan, Szabadság út 13.) 2014. január 6-tól; 

Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény tagintézménye (3000 Hatvan, Kossuth tér 12.) 
2015. január 1-jétől. A múzeum korábban Hatvani Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Kiállítóterem 
intézményként szerepelt a szerződésekben.; 

Gyermekorvosi rendelő és védőnői szolgálat (3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 4/A.). 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat szerinti 
módosításoknak megfelelő egységes szerkezetbe foglalt távfelügyeleti megbízási szerződés és karbantartási 
szerződés aláírására.  

 
Határid ő: 2014. december 31. (szerződések aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
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13. napirend 
Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 20/2004. (III.26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella osztályvezető 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Vannak még ilyenek? 
 
Schósz Gabriella osztályvezető 
Vannak sajnos.  
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
344/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 20/2004. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Végső 
és Fehér Kkt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Attila u. 51.) megkötött – a települési folyékony hulladékkal 
kapcsolatos közszolgáltatási szerződést a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
20/2004 (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló…/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendeletnek 
megfelelően módosítsa, és a módosító okiratot aláírja. 
 
Határid ő: 2014. december 31. (szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály 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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
345/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 20/2004. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
14. napirend 
Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának módosításához kapcsolódó 
döntésekről és a normatív támogatásának igénybevételéről szóló beszámolóról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 



 

  

17 

Előadó: Schósz Gabriella 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 nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatokat hozta: 
 
346/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának 
módosításához kapcsolódó döntésekről és a normatív támogatásának igénybevételéről 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 
beszámolóját elfogadja. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3.517.000,- Ft összegű támogatást ad a Hatvani Volán Zrt. 
részére a helyi közösségi közlekedés támogatása jogcímen. 
Pénzügyi forrás Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II. 14.) önkormányzati rendeletben a 
Hatvani Volán Zrt. normatív támogatása költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2014. december 20. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
347/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának 
módosításához kapcsolódó döntésekről és a normatív támogatásának igénybevételéről szóló beszámolót.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező szerződés módosítás 
szerint módosítja a Hatvani Volán Közlekedési Zrt.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Bercsényi u. 82.) 2004-ben a 
menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról kötött közszolgáltatási szerződést. 
 
Határid ő: 2014. december 31. (a módosítás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
348/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának 
módosításához kapcsolódó döntésekről és a normatív támogatásának igénybevételéről szóló beszámolót, és 
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az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
15. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella osztályvezető 
 
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: 
 
349/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező Hatvan helyi járati 
menetrend szerint módosítja a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Volán Zrt. (3000 Hatvan, 
Bercsényi út 82.) között a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló 
közszolgáltatási szerződés helyi járatra vonatkozó mellékletét. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2014. december 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
16. napirend 
Előterjesztés a szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodás módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Jelezni szeretném, hogy nem fogom támogatni. Ezzel a céggel kötött bármilyen megállapodás nem tudok 
elfogadni.  
 
Egyéb 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 nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
350/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló 
megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Palóc Nagykereskedelmi Kft.-vel (3100 Salgótarján, Ipari 
Park Park út 9.) a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (IX.29.) önkormányzati rendeletben 
szabályozott szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló együttműködési megállapodását jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja és elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt okiratot. 
 
Határid ő: 2014. december 15. (egységes szerkezetű okirat aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
17. napirend 
Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési megállapodásról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői 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: 
 
351/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő 
közművelődési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári 
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint a közművelődésről szóló 
16/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján egyes közművelődési feladatok 
ellátására vonatkozóan közművelődési megállapodást köt a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal 
(székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8.) 2015. január 1. napjától 2015. december 31. napjáig terjedő 
határozott időtartamra, mely ellátandó feladatokhoz Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
1.000.000,- Ft éves támogatással járul hozzá, amely összeg a 2015. évi költségvetésre betervezésre kerül, és 
egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező közművelődési 
megállapodás aláírására.  
 
Határid ő: 2014. december 31. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
18. napirend 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
352/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
19. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. 
(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői 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: 
 
353/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
20. napirend 
Előterjesztés Hagyaték Minősítő Bizottság megválasztásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői 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: 
 
354/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hagyaték Minősítő Bizottság megválasztásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény gyűjteményének trófeákkal, 
preparátumokkal és egyéb kiállításra érdemes tárgyakkal való bővítése érdekében három tagból álló 
Hagyaték Minősítő Bizottságot választ. A bizottság az alábbi személyekből áll: 
− Vörös József, elnök, a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 

Kft. ügyvezetője; 
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− Dr. Szemethy László, a Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézetének egyetemi docense; 
− a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális 

Gyűjtemény által delegált dolgozó. 
 
Határid ő: 2014. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
21. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület 2015. évi munkatervéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői 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: 
 
355/2014. (XII. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület 2015. évi munkatervéről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a 2015. 
évi munkatervét a jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések előkészítését a 
munkaterv szerint szervezzék meg. A képviselő-testület továbbá felhívja bizottságait, hogy a 2015. évi 
munkaterveiket a képviselő-testületi ülések napirendjeinek figyelembevételével fogadják el. 
 
Határid ő: 2014. december 19. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
21. napirend 
Egyebek 
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
Szeretnék segítséget kérni, mert a belvárosi piacon rossz a biztonsági helyzet. Részeg emberek ólálkodnak 
állandóan. Nap, mint nap zajlik a csetepaté. Beviszik a piac területére a szeszesitalt, a szemetüket ott hagyják 
maguk után. Zaklatják az árusokat, a vevőket. Az árusok kérték az én segítségemet, mert már elüldözték a 
vevőiket. A dolgozókat is leszólítják, fenyegetik. A rendőrség, illetve a közterületfelügyelet ide már nem 
elég, hiszen csak megijednek és elszaladnak előlük, de aztán ugyanúgy visszajönnek. Délután például egy 
hölgy egyedül takarítja a piacot és a munkája közben repkednek a feje fölött az üres üvegek.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel az Egyebek napirendi pont keretében egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a 
bizottság tagjainak és a meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság nyílt 
ülését befejezettnek nyilvánította. Zárt ülést rendelt el. 
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A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nádas Sándor Kovács Gábor Istvánné 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
 elnöke tagja 
 


