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

2015. január 26-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:  
 Lestyán Balázs alpolgármester 
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 
 Schósz Gabriella osztályvezető 
 dr. Veres András ügyvéd 
 Szabó Ottó Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 

ügyvezetője 
 Lisztik Lászlóné Hatvani Szociális Szövetkezet elnöke 
 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 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
3/2015. (I.26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. január 26-i 
ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d: 
N y í l t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új 
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
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rendelkezéseire történő áttérésről, alapító okirat módosításáról 
  
2. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új 

felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és alapszabályának módosításáról 
 
3. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött haszonkölcsön szerződés 

megszüntetéséről és haszonbérleti szerződés megkötéséről 
 
4. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött albérleti szerződés módosításáról és 

egységes szerkezetbe foglalásáról 
 

5. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. kizárólagos tulajdonában levő 
ingóságok bérletének tárgyában 
Előadó az 1-5. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 

 
6. Előterjesztés a hatvani 3. és 4. számú gyermekorvosi körzetek feladat-ellátási szerződéseinek 

módosításáról 
 Előadó: Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 
 
7. Előterjesztés közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködési megállapodások megkötéséről 
 
8. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
9. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előadó a 7-9. napirendi pontig: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 

10. Előterjesztés Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

11. Előterjesztés az önkormányzati adóügyek elektronikus intézéséről szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
Előadó a 10-11. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

12. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 

13. Előterjesztés „Magyarország legszebb konyhakertjei” országos programhoz való csatlakozás 
együttműködési megállapodásáról 

 
14. Előterjesztés kerékpárút kezelői feladatainak ellátására vonatkozó együttműködési megállapodásról 

Előadó a 12-14. napirendi pontig: Schósz Gabriella osztályvezető 
 

15. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és egyes hatvani hivatásos szervek közötti 
megállapodások megkötéséről 

 
16. Előterjesztés a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület 2014. évi beszámolójáról 
 Előadó a 15-16. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

Előterjesztő az 1-16. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 

17. Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2015. évi munkatervéről 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Előterjesztő: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
 

18. Egyebek 
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1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új 
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezéseire történő áttérésről, alapító okirat módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 4 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 4 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
4/2015. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. felügyelőbizottsági tagjának 
lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény rendelkezéseire történő áttérésről, alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-
034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Ványi 
Lászlóné 2600 Vác, Attila utca 13. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tagi tisztségéről való lemondását 
2015. január 15. napi hatállyal tudomásul veszi. 
 
Határid ő: 2015. január 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
5/2015. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. felügyelőbizottsági tagjának 
lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény rendelkezéseire történő áttérésről, alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-
034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 
felügyelőbizottsági tagjának Szőke Józsefné 3000 Hatvan, Báthory utca 69/A. szám alatti lakost 2014. január 
29. napjától 2018. december 12. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja. A felügyelőbizottsági tag 
tisztségét ingyenesen látja el. 
 
Határid ő: 2015. január 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
6/2015. (I. 26.) 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 Hatvani Közétkeztetési Kft. felügyelőbizottsági tagjának 
lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény rendelkezéseire történő áttérésről, alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-
034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 9. § (2) bekezdésére, valamint 18. § (1)-(2) bekezdésére 
való tekintettel elhatározza a társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel 
összhangban történő továbbműködését és ennek megfelelően módosítja az alapító okirat rendelkezéseit. 
 
Határid ő: 2015. január 30. (okiratok aláírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
7/2015. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. felügyelőbizottsági tagjának 
lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény rendelkezéseire történő áttérésről, alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-09-
034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a jelen 
határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét 
elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság vonatkozásában a 
szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának 
átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírja. 
 
Határid ő: 2015. január 30. (okiratok aláírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új 
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és alapszabályának módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
8/2015. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet felügyelőbizottsági tagjának 
lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és alapszabályának módosításáról szóló 
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előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 

1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 
Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén részt vegyen és azon Hatvan 
Város Önkormányzatát képviselje. 
 
Határidő: a szövetkezet soron következő közgyűlése  
Felelős: Szinyei András alpolgármester 

 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 

Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon Gál 
Erzsébet - 3000 Hatvan, Horváth Mihály u. 12. V/23. szám alatti lakos - felügyelőbizottsági tag 
lemondásának tudomásul vétele tárgyában. 
 
Határidő: a szövetkezet soron következő közgyűlése 
Felelős: Szinyei András alpolgármester 

 
3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 

Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon Tóth 
Gábor – 3000 Hatvan, Dembinszky utca 50. szám alatti lakos – felügyelőbizottsági taggá történő 
megválasztásának a tárgyában. 
 
Határidő: a szövetkezet soron következő közgyűlése 
Felelős: Szinyei András alpolgármester 

 
4.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 

Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a 
szövetkezet jelen határozat mellékletét képező alapszabályt módosító okiratának elfogadására, 
illetőleg az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja és aláírja. 
 
Határidő: a szövetkezet soron következő közgyűlése 
Felelős: Szinyei András alpolgármester 

 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött haszonkölcsön szerződés megszüntetéséről 
és haszonbérleti szerződés megkötéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 2 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
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9/2015. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött haszonkölcsön 
szerződés megszüntetéséről és haszonbérleti szerződés megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális földprogram megvalósítása keretében a 
Hatvani Járási Földhivatal Ingatlan-nyilvántartásában a hatvani 0491/2 hrsz., hatvani 491/6 hrsz., hatvani 
492/2 hrsz., hatvani 492/3 hrsz., hatvani 492/4 hrsz., 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 11501/1 hrsz., hatvani 0363/6 hrsz., hatvani 0363/7 hrsz., hatvani 0363/8 hrsz. ingatlanok 
tárgyában a Hatvani Szociális Szövetkezettel 2014. december 11. napján megkötött haszonbérleti szerződést 
közös megegyezéssel a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 2014. január 29. napjával megszünteti. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a haszonkölcsön szerződést megszüntető okirat szövegét 
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2014. január 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
10/2015. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött haszonkölcsön 
szerződés megszüntetéséről és haszonbérleti szerződés megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. január 29. napjától kezdődő hatállyal  2017. 
december 31. napjáig tartó határozott időtartamra a Hatvani Szociális Szövetkezet részére – a szociális 
földprogram megvalósítása keretében – 100.000,- Ft haszonbérleti díj ellenében haszonbérletbe adja a 
Hatvani Járási Földhivatal Ingatlan-nyilvántartásában a következő hrsz.-ú ingatlanokat: hatvani 0491/2 hrsz., 
hatvani 491/6 hrsz., hatvani 492/2 hrsz., hatvani 492/3 hrsz., hatvani 492/4 hrsz., 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 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 haszonbérleti 
szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2014. január 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött albérleti szerződés módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás a következő határozatot 
hozta: 
 
11/2015. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester 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, mint bérlő között 2014. április 4. napján megkötött és 2015. január 29. 
napjával egységes szerkezetbe foglaltan módosított albérleti szerződés rendelkezéseit. 

 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan Város polgármesterét a 
módosítással egybefoglalt albérleti szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2015. január 30.  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. kizárólagos tulajdonában levő 
ingóságok bérletének tárgyában 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
A város miért bérli az ingóságokat a Kft-től? 
 
dr. Veres András ügyvéd 
A Kft. kizárólagos tulajdonában állnak ezek az ingóságok. A Kft. tárgyi eszköz nyilvántartásában vannak 
feltüntetve. Ahhoz, hogy a 2015. január 1-jétől a közterület-karbantartási tevékenységet el tudja végezni az 
újonnan alapított intézmény, megfelelő eszközparkra van szüksége. Jelen pillanatban nem indokolt az 
eszközök megvásárlása. Ahhoz, hogy ne idegen tulajdont használjon a költségvetési intézmény, az eszközök 
birtoklására jogcímet kell adni.  
 
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: 
 
12/2015. (I. 26.) 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. 
kizárólagos tulajdonában levő ingóságok bérletének tárgyában című előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan 
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időtartamra bérbe veszi a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaságtól (székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) a jelen határozat mellékletét képező bérleti 
szerződésben megjelölt ingóságokat évi bruttó 1.800.000,-Ft, azaz bruttó Egymillió-nyolcszázezer forint 
bérleti díj ellenében. 
 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a bérleti szerződés szövegét elfogadja és felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. január 30. napja 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
6. napirend 
Előterjesztés a hatvani 3. és 4. számú gyermekorvosi körzetek feladat-ellátási szerződéseinek 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
13/2015. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 3. és 4. számú gyermekorvosi körzetek feladat-ellátási 
szerződéseinek módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Medgyesiné Dr. Gesztesi Stefánia Mária lakik: 
3000 Hatvan, Tóth Á. u. 14. a 3. számú gyermekorvosi körzet működtetésére megkötött szerződést közös 
megegyezéssel módosítja és a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe 
foglalja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. február 15. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
14/2015. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 3. és 4. számú gyermekorvosi körzetek feladat-ellátási 
szerződéseinek módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Boross Márta lakik: 3000 Hatvan, Rákóczi u. 58. a 
4. számú gyermekorvosi körzet működtetésére megkötött szerződést közös megegyezéssel módosítja és a 
határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
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Határid ő: 2015. február 15. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
7. napirend 
Előterjesztés közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködési megállapodások megkötéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
A decemberi képviselő-testületi ülésen már említettem a közfoglalkoztatással kapcsolatos véleményemet. A 
Városgondnoksággal kapcsolatban egyre inkább körvonalazódik bennem, hogy valós álláshelyekről van szó, 
hiszen a Városgondnokság is nagy létszámban fog foglalkoztatni közfoglalkoztatottakat.  
 
dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
Igen, a közterület-karbantartási feladatokat fogják ellátni. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Ha nem lenne ez a közmunkaprogram, akkor is el kellene látni ezeket a feladatokat a Városgondnokságnak? 
Nagy valószínűséggel igen. Ezek tényleges állások, olyan állások, amelyeket amúgy is be kellene töltenie a 
városnak.  
 
dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
Valószínűleg kellene.  
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Tehát a minimálbér helyett most 79.000 Ft-ért dolgoznak az emberek. Ugyanezt elmondtam decemberben is, 
és a véleményem azóta sem változott, továbbra is aggályaim vannak. Nem túl lelkiismeretes dolog 
embereket 79.000 Ft-ért foglalkoztatni, amikor ténylegesen 105.000 Ft-ért is lehetne őket foglalkoztatni.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A képviselő-testület ezekre az álláshelyekre nem állapított meg státuszt. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Én ezzel tisztában vagyok. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ha nem lenne közfoglalkoztatott, akkor először a képviselő-testületnek kellene státuszt megállapítania, vagy 
más külsős közreműködővel kellene ezeket a feladatokat ellátni.  
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Mindenesetre többe kerülne Hatvan városának ezeket az álláshelyeket betölteni, mint közfoglalkoztatottakat 
alkalmazni. Jól értem én ezt.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ha ilyen megközelítésből vizsgáljuk a dolgot, akkor igen. Itt státuszt kellene létrehozni.  
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Köszönöm szépen. Mindenesetre 105.000 Ft helyett 79.000 Ft-ért foglalkoztatni nem etikus dolog. 
 
dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
Sokkal több embert tud a város közfoglalkoztatás keretein belül foglalkoztatni, mintha álláshelyeket hozna 
létre. A város a közmunkaprogramhoz hozzáteszi a saját pénzügyi forrását, nem a Munkaügyi Központ 
finanszíroz. Ezáltal több ember jut munkához.  
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Basa Zoltán bizottsági tag 
Értem. Ezzel a részével egyet is értek, a másikkal viszont nem. 
 
Lestyán Balázs alpolgármester 
Ha megnézzük a tendenciákat, hogy kik juthatnak majd a jövőben segélyhez, illetve kik kaphatnak majd 
valamiféle támogatást, a cél egyértelműen a munka világába való visszavezetés. Akik közfoglalkoztatásban 
vesznek részt, azokat dotáljuk valamilyen segélyben, segítjük abban, hogy elhelyezkedjenek. Aki nem tud 
elhelyezkedni, az nem jut pénzhez. Azt szeretnénk ezzel elkerülni, hogy olyan emberek, akik soha életükben 
nem dolgoztak és eddig csak segélyből éltek, másfajta attitűddel álljanak a munkához. Van valóban a 
közmunkának egy olyan olvasata, hogy olcsóbb így a munkaerő, de nem ez a cél. A cél, hogy ezek az 
emberek munkába kerüljenek. Itt van például a Hatvani Szociális Szövetkezet, ahol rendkívül sok 
közfoglalkoztatott volt, és ez a legjobb példa, mert nagyon sokan közülük már állásban vannak. Ez egy 
folyamat, ezt el kell indítani. Ha ez nincs elindítva, akkor csak segélyből tengődő emberek fognak élni a 
városban és ezt mi nem szeretnénk. Lesz egy olyan embercsoport, aki csak így tud majd boldogulni.  
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Azt gondolom, hogy szemléletbeli különbség van közöttünk. Beskatulyázunk embereket valamibe, ahonnan 
nem fognak tudni kijönni, de köszönöm szépen a válaszokat.  
 
Lestyán Balázs alpolgármester 
Sajnos ott tartunk, hogy nagyon sokan ennek a munkának sem tudnak megfelelni. Nagyon jól tudjuk, hogy 
ez a munka követelményeit tekintve sem ugyanaz, mint egy teljes értékű munka, hiszen itt sokkal 
alacsonyabb a követelményrendszer, sokkal lazábbak az ellenőrzési feltételek. Bizonyított, hogy akik ebben a 
körben részt vesznek sajnálatos módon nem biztos, hogy meg tudnak felelni egy 8 órás munkaidőben. A 
folyamat elindult és azért vannak sikereink.  
 
Egyéb 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
15/2015. (I. 26.) 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 Városgondnoksággal (székhely: 3000 Hatvan, 
Szepes Béla u. 2. képviseli: Vörös József intézményvezető) együttműködési megállapodást köt a 
közfeladatok ellátásához kapcsolódó közfoglalkoztatásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2015. január 31. (az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
16/2015. (I. 26.) 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 Kodály Zoltán Értékközvetítő és 
Képességfejlesztő Általános Iskolával, (székhely: Hatvan, Géza fejedelem út 2. képviseli: Melykóné Tőzsér 
Judit) a 979/2014. (XII.11.) számú határozattal elfogadott a közfeladatok ellátásához kapcsolódó 
közfoglalkoztatásra vonatkozó együttműködési megállapodást az intézmény elnevezése tekintetében 
egységes szerkezetben módosítja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
egységes szerkezetű együttműködési megállapodás aláírására.  
 
Határid ő: 2015. január 31.(az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
8. napirend 
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
17/2015. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
9. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal,  nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
18/2015. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
10. napirend 
Előterjesztés Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Rászorult-e a város hitelfelvételre? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Hitelfelvétel került beépítésre a költségvetésbe. Ennek egy része likvidhitel, ami 74.634.000 Ft volt, amit év 
végén igénybevettünk. Ez likvid jellegű volt, és az uniós támogatások megelőlegezésére szolgált, tehát ennek 
a fedezete meg lesz, amikor megkapjuk a társszervezetektől a pénzösszegeket, akkor a hitel is visszafizetésre 
kerül. A másik, ami a költségvetésben szerepel 88.522.000 Ft. Ez az összeg ténylegesen nem került 
felvételre. Tehát a város hitelt nem vett fel a likvidhitelen kívül. 2014. december 31-én ténylegesen 
működésre és fejlesztésre nem vettünk fel hitelt.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
7.083.000 kamat elmaradás. Ez mit takar? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A kamat bevételek az előző évek gyakorlatának megfelelően lett betervezve, viszont nem érkezett annyi 
bevétel évközben, ezt kiváltottuk az iparűzési adó bevételével. A működésben ezáltal nem keletkezett hiány.  
 
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 nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
19/2015. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
11. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati adóügyek elektronikus intézéséről szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Ennek van-e valamilyen anyagi vonzata? Miből lesz finanszírozva? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Annyi anyagi vonzata van, hogy egy 400.000 Ft-os szoftverfejlesztést kellett végrehajtani, ami be van 
tervezve a hivatal költségvetésébe. Régóta készülünk erre az elektronikus ügyintézésre. Ez az összeg kevés 
ahhoz képest, amilyen előnyt és kényelmet tudunk nyújtani az adózóinknak.  
 
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: 
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20/2015. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati adóügyek elektronikus intézéséről szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
12. napirend 
Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella 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 nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
21/2015. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. 
(XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
13. napirend 
Előterjesztés „Magyarország legszebb konyhakertjei” országos programhoz való csatlakozás 
együttműködési megállapodásáról 
 
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: 
 
22/2015. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Magyarország legszebb konyhakertjei” országos programhoz 
való csatlakozás együttműködési megállapodásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik az Első Magyar Kert Szövetkezet (5300 
Karcag, Kossuth tér 1.) által meghirdetett „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb 
konyhakertjei országos programhoz.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2015. január 30. (együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
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14. napirend 
Előterjesztés kerékpárút kezelői feladatainak ellátására vonatkozó együttműködési megállapodásról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella osztályvezető 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
A megállapodás IV. pontjában – Megállapodás hatályba lépése és időtartama - található, hogy az 
önkormányzat az 5. év végéig, a Vízügyi Igazgatóság a 6. évtől vállalja a III. pontban foglaltak teljesítését. 
Nem teljesen értem.  A III. pontban olyan kötelezettségek is vannak, amiket szerintem az 5 év alatt is kellene 
a Vízügyi Igazgatóságnak teljesítenie, nemcsak a 6. évtől.  
 
Schósz Gabriella osztályvezető 
Melyik pontra gondol pontosan? 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Például, hogy a Vízügyi Igazgatóság vállalja, hogy a vízgyűjtőre hulló nagyobb csapadékmennyiség esetén 
haladéktalanul értesíti az önkormányzatot. 
 
Schósz Gabriella osztályvezető 
Ezt folyamatosan teljesíti. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Mégis a III. pontban van. 
 
Schósz Gabriella osztályvezető 
Ez az együttműködési megállapodás arról szól, hogy a megvalósított kerékpárútnak az önkormányzat fogja 
ellátni a kezelői feladatait 5 évig. Ezeket az értesítéseket megtette a Vízügyi Igazgatóság és ezután is meg 
fogja, hiszen az önkormányzatnak kell a Zagyván a zsilipeket zárnia.  
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Tökéletesen értem, de akkor miért a III. pontban lett szerepeltetve. 
 
Schósz Gabriella osztályvezető 
Erre a jelenlegi esetre vonatkozik, ameddig az önkormányzat kezeli a kerékpárutat. Előzetesen értesíteni 
fognak minket, hogy a Zagyván áradás mikor várható, de ezt eddig is megtették. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Akkor pontosítani kellene a megállapodás IV. pontját, miszerint a 6. évtől vállalja a III. pontban foglaltakat. 
 
Schósz Gabriella osztályvezető 
Ez csak a kezelési feladatokra vonatkozik. 
 
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: 
 
23/2015. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a kerékpárút kezelői feladatainak ellátására vonatkozó 
együttműködési megállapodásról 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 Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatósággal (1088 
Budapest, Rákóczi út 41.) a határozat melléklete szerinti együttműködési megállapodást köt a Zagyva folyó 
bal parti árvízvédelmi töltés koronáján épült kerékpárút kezelői feladatainak ellátására.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2015. február 15. (együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
  
15. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és egyes hatvani hivatásos szervek közötti 
megállapodások megkötéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
24/2015. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és egyes hatvani hivatásos 
szervek közötti megállapodások megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda megnevezésű, 
természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits Kálmán Városi Uszoda 
ingatlan kizárólagos tulajdonosa és bérbeadója a jelen határozat melléklete szerint módosítja a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) megkötött, 
3978/58 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. alatt található Markovits Kálmán Városi 
Uszodára vonatkozó bérleti szerződést, és egyben felhatalmazza annak aláírására Hatvan város 
polgármesterét. 
 
Határid ő: 2015. február 13. (bérleti szerződés aláírására)     
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
25/2015. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és egyes hatvani hivatásos 
szervek közötti megállapodások megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda megnevezésű, 
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természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits Kálmán Városi Uszoda 
ingatlan kizárólagos tulajdonosa és bérbeadója a jelen határozat melléklete szerinti keretmegállapodást, 
valamint adományozási megállapodásokat köt a 2015. évre vonatkozóan a Heves Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal (székhelye: 3300 Eger, Klapka György u. 11.), melyek aláírására 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét; továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a megállapodásokban foglalt 
kedvezmények biztosítása érdekében a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 
3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) eljárjon.  
 
Határid ő: 2015. február 13. (a megállapodás aláírására)     
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. útján 
 
26/2015. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és egyes hatvani hivatásos 
szervek közötti megállapodások megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a hatvani 3978/58 hrsz.-ú, uszoda megnevezésű, 
természetben a 3000 Hatvan, Hajós Alfréd utca 2. szám alatt található Markovits Kálmán Városi Uszoda 
ingatlan kizárólagos tulajdonosa és bérbeadója a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
megállapodást köt az Országos Mentőszolgálat Hatvani Mentőállomásával (székhelye: 3000 Hatvan, 
Nagyteleki út 1.), melyek aláírására felhatalmazza Hatvan város polgármesterét; továbbá hozzájárul ahhoz, 
hogy a megállapodásban foglalt kedvezmények biztosítása érdekében a Hatvani Városgazdálkodási 
Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) eljárjon.  
 
Határidő: 2015. február 13. (a megállapodás aláírására)     
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. útján 
 
16. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület 2014. évi beszámolójáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Egy észrevételem lenne. A beszámolóban olvasható, hogy az egyesület kapott az önkormányzattól 500.000 
Ft támogatást. A felhasználásról készült kimutatásban szerepel a dűlőutak javítása, fűnyírása 168.945 Ft 
összegben. Ez megközelítőleg a harmadrésze a teljes támogatásnak. Ha már tobzódunk a közmunka 
programban, akkor egy civil szervezet miért az önkormányzat nem túl sok támogatásából nyírja a füvet? 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Felhozok egy példát. Köveket szereztünk, hogy a dűlőutakhoz lerakjuk, ami egyébként a város kötelessége 
lenne. Saját költségen fuvaroztuk el a köveket. A parlagfűírtás szintén ilyen eset volt. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Köszönjük is ezeket a tevékenységeket a város nevében. Mindössze meglepett a kimutatásban szereplő 
tényadat. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Én is javasolnám a szorosabb együttműködést az önkormányzat és az egyesület között. Legalább is a 
dűlőutak karbantartásával kapcsolatban. A jelenleg folyó beruházásokból megmaradt úttörmelékekből a 
dűlőutakba be lehetne építeni. Ha megkapná az egyesület, vállalná a beépítését.  
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Nádas Sándor bizottsági elnök 
Régebben volt már erről szó. Azt az információt kaptuk, hogy ez az őrlemény nem alkalmas további 
beépítésre. Tartalmazhat például üveget, ami a gépjárművekre veszélyt jelent. Ezek az őrlemények csak 
aszfalt réteg alá használhatóak.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Lehet, hogy azt mondják, hogy nem alkalmas. Ha útbontásból kikerült anyag, azt újrahasználták.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Most már darálják a törmeléket, ami nem teszi lehetővé a beépítést.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Nem vagyok szakember. Az egyesületnek nem finom alapanyagra van szüksége. 
 
Lestyán Balázs alpolgármester 
A beszámolóval kapcsolatban annyit szeretnék megjegyezni, hogy nagyon köszönjük a szervezetnek a 
munkáját. Ha mindenki ilyen gondossággal és odafigyeléssel végezné a munkáját, és ennyi támogatásból 
oldaná meg a feladatait, akkor a városban nem lenne probléma.  
 
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: 
 
27/2015. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület 2014. évi beszámolójáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület (székhely: 3000 
Hatvan, Akácfa utca 3.) 2014. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. február 6. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Irodájában útján 
 
17. napirend 
Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2015. évi munkatervéről 
 
Előterjesztő: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
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: 
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28/2015. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága a képviselő-testület, 
valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 26. 
§ (1) és (2) bekezdése alapján 2015. évi munkatervét a jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
A bizottság felkéri a bizottság elnökét és a jegyzőt, hogy a bizottsági ülések előkészítését a munkaterv szerint 
szervezzék. 
 
Határid ő: 2015. február 6. (tájékoztatásra) 
Felelős: a Jogi és Ellenőrzési Bizottsági elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
(A 28/2015. (I.26.) sz. határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.) 
 
18. napirend 
Egyebek 
 
dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
Szeretnék elbúcsúzni a Tisztelt Bizottságtól, ugyanis február 1-jétől az ügyészségen folytatom a munkámat. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel az Egyebek napirendi pont keretében egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a 
bizottság tagjainak és a meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság nyílt 
ülését befejezettnek nyilvánította.  
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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