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

2015. február 24-én a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 Nádas Sándor     bizottsági elnök 
 Basa Zoltán bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
  Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Papp István bizottsági elnök-helyettes 
  
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
 dr. Veres András ügyvéd 
 Vörös József intézményvezető  
 Szabó Ottó Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. 
 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 vegyék le napirendről a 3. napirendi pontot – (Előterjesztés a hatvani 3943 hrsz. alatti ingatlan 
résztulajdonának önkormányzat általi megvásárlásáról-). Kérte, hogy aki elfogadja a módosítást, igennel 
szavazzon.  
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 3. napirendi 
pont napirendről történő levételét. 
 
Kérte, hogy vegyenek fel 3. napirendi pontként egy új napirendi pontot. – (Előterjesztés a köztemetőről és a 
temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról-). Kérte, hogy aki 
elfogadja a módosítást, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az új 
előterjesztés napirendre történő felvételét. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a napirendet a fenti módosításokkal együtt elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
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hozta: 
 
46/2015. (II.24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. február 24-i 
ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d: 
N y í l t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött egyes 
közszolgáltatási, üzemeltetési és bérleti szerződések megszüntetéséről, és a társaság alapító 
okiratának módosításáról 

 
2. Előterjesztés „Hatvan Városért” Közalapítvány kuratóriumának és felügyelőbizottságának 

megválasztásáról, valamint alapító okiratának módosításáról 
Előadó az 1-2. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 
 

3. Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 

 
4. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 

35/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
5. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának 

módosításáról 
 

Előadó az 4-5. napirendi pontig: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

6. Előterjesztés a Hatvani Városgondnokság Intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának 
elbírálásáról 
Előadó: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 

 
7. Előterjesztés „A Hatvani 5. Számú Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése” tárgyú 

pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
 

8. Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodával kapcsolatos döntésekről 
 

9. Előterjesztés Hatvan város polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva meghozott 
döntéseiről 
Előterjesztő az 1-9. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 

10. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének az átruházott hatáskörben eljárva 
meghozott döntéseiről 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

11. Beszámoló a Jogi és Ellenőrzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt határidejű 
határozatairól 
Előadó a 8-11. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Előterjesztő: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 

 
12. Egyebek 
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1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött egyes 
közszolgáltatási, üzemeltetési és bérleti szerződések megszüntetéséről, és a társaság alapító okiratának 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Az előterjesztés egy folyamat lezárása, mely még a tavalyi évben elindult, tekintettel arra, hogy a Hatvani 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt. átalakult Kft.-vé. Tevékenységei körei áttekintésre kerültek. 
Költséghatékonysági és gazdasági racionalitás miatt számítások készültek a tevékenységek és azok 
költségvonzatát illetően. Felülvizsgálatra kerültek a meglévő közszolgáltatási, üzemeltetési, bérleti 
szerződései a Kft.-nek. A számszaki mutatók azt mutatták, hogy a jövőben hatékonyabban és 
költségtakarékosabban tudja ellátni egy költségvetési intézmény ezen tevékenységeket. Létrejön a Hatvani 
Szolgáltató Intézmény, mint költségvetési intézmény. Az intézmény alapító okirata tartalmazza azokat a 
tevékenységi köröket, amelyeket a jövőben el fog végezni. Ezek a tevékenységi körök a Kft. tevékenységi 
körében megszüntetésre kerülnek. Ezen alapító okirat alapján fogja az intézmény ellátni a tevékenységeit. A 
Ptk. szabályai alapján a felek közös megegyezéssel a szerződéseket bármikor megszüntethetik. Az 
előterjesztés mellékletében találhatóak a szerződések megszüntető okiratai. A tevékenységet a jövőben nem a 
Kft. végzi. Megtalálható továbbá az alapító okirat, melyen átvezetésre kerültek azok a változások, amelyek a 
Cégbíróságot érintik. A Cégbíróságon ezen tevékenységi körök és telephelyek aktualizálásával a Kft. alapító 
okirata már csak azokat az adatokat fogja tartalmazni, amelyek megmaradtak. Természetesen közös 
megegyezéssel történő felmondás esetén a feleknek el kell számolniuk egymással.   
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan az 5 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki az 5 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatokat hozta: 
 
47/2015. (II. 24.) 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 egyes közszolgáltatási, üzemeltetési és bérleti szerződések megszüntetéséről, és a társaság alapító 
okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Kft. alapítója, és egyszemélyes tulajdonosa 2015. február 28. napjától kezdődő hatállyal a társaság 
tevékenységi köréből törli a köztemetők üzemeltetésére, a piacok fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó 
tevékenységeket, valamint megszünteti a Hatvani Városi Strand vonatkozásában a Kft. által ellátott 
üzemeltetési tevékenységét, továbbá megszünteti a Markovits Kálmán Városi Uszoda bérleti szerződését. 
 
A képviselő-testület elfogadja a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. jelen határozat 
mellékletét képező alapító okiratot módosító okiratának rendelkezéseit, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét az alapító okiratot módosító okiratok és a cégadat változások cégbírósági bejegyzéséhez 
szükséges egyéb okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2015. február 27. 
Felelős: Hatvan város polgármester  
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48/2015. (II. 24.) 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 egyes közszolgáltatási, üzemeltetési és bérleti szerződések megszüntetéséről, és a társaság alapító 
okiratának módosításáról 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 (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) megkötött kegyeleti közszolgáltatási 
Szerződést 2015. február 28. napjával a jelen határozat mellékletét képező megszüntető okirat szerint közös 
megegyezéssel megszünteti akként, hogy a szerződő felek egymással 2015. március 15. napjáig kötelesek 
tételesen a Kft., mint közszolgáltató által végzett közszolgáltatás és annak ellenértéke vonatkozásában 
elszámolni. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kegyeleti közszolgáltatási szerződést 
megszüntető okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2015. február 27. 
Felelős: Hatvan város polgármester  
 
49/2015. (II. 24.) 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 egyes közszolgáltatási, üzemeltetési és bérleti szerződések megszüntetéséről, és a társaság alapító 
okiratának módosításáról 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 (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) megkötött önkormányzati piacok 
fenntartására és üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést  2015. február 28. napjával a jelen 
határozat mellékletét képező megszüntető okirat szerint közös megegyezéssel megszünteti akként, hogy a 
szerződő felek egymással 2015. március 15. napjáig kötelesek tételesen a Kft., mint közszolgáltató által 
végzett közszolgáltatás és annak ellenértéke vonatkozásában elszámolni. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az önkormányzati piacok fenntartására 
és üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést megszüntető okiratot aláírja. 
 
Határid ő: 2015. február 27. 
Felelős: Hatvan város polgármester  
 
50/2015. (II. 24.) 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 egyes közszolgáltatási, üzemeltetési és bérleti szerződések megszüntetéséről, és a társaság alapító 
okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-
vel (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) megkötött, a Hatvani Városi Strand 
üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződést (hatvani 1661/18, 1661/19, 0299/4 hrsz.-ú ingatlon)  2015. 
február 28. napjával a jelen határozat mellékletét képező megszüntető okirat szerint közös megegyezéssel 
megszünteti, akként, hogy a szerződő felek egymással 2015. március 10. napjáig kötelesek tételesen 
elszámolni. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Hatvani Városi Strand 
üzemeltetésére vonatkozó üzemeltetési szerződést megszüntető okiratot aláírja. 
 
Határid ő: 2015. február 27. 
Felelős: Hatvan város polgármester  
 
51/2015. (II. 24.) 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 egyes közszolgáltatási, üzemeltetési és bérleti szerződések megszüntetéséről, és a társaság alapító 
okiratának módosításáról 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 (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) megkötött, a Markovits Kálmán 
Városi Uszodára vonatkozó bérleti szerződést közös megegyezéssel megszünteti akként, hogy a szerződő 
felek egymással 2015. március 31. napjáig kötelesek tételesen elszámolni. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Markovits Kálmán Városi Uszoda 
bérleti szerződést megszüntető okiratát aláírja. 
 
Határid ő: 2015. február 27. 
Felelős: Hatvan város polgármester  
 
2. napirend 
Előterjesztés „Hatvan Városért” Közalapítvány kuratóri umának és felügyelőbizottságának 
megválasztásáról, valamint alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
dr. Veres András ügyvéd 
Személyi kérdéseket tartalmaz az előterjesztés. A Közalapítványnak hatályos és érvényes kuratóriumi és 
felügyelőbizottsági tagságának kell lennie. Lejártak a megbízatások. Az alapítvány, mint jogi személy, akkor 
tud törvényesen működni, ha a törvényes képviseletére és ellenőrzésére hivatott szerv megfelelő tagokkal 
rendelkezik. A jogszabály értelmében minimum 3 tagú felügyelőbizottság és 3 tagú kuratórium szükséges. 
Az előterjesztésben olvashatóak a tagok, akik ezt a feladatot el fogják látni. Ezen változás érinti az alapító 
okiratot.  
 
Egyéb 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. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
52/2015. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta „Hatvan Városért” Közalapítvány kuratóriumának és 
felügyelőbizottságának megválasztásáról, valamint alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a „Hatvan Városért” Közalapítvány alapítója a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:21.§ (3) bekezdése alapján 2015. február 26. napjától 
határozatlan időtartamra a közalapítvány kuratórium elnökének: 
 

Sandoly Ernőné (an.: Kovács Mária) 3000 Hatvan, Deák F. u. 1/A. 
 
a kuratórium tagjainak: 

 
Ráczné Sisa Ágnes (an.: Vinczur Erzsébet) 3000 Hatvan, Munkácsy M. u. 9/a. 
Szilágyi Istvánné (an.: Fehér Anna) 3000 Hatvan, Dózsa Gy. u. 17.  

 
szám alatti lakosokat választja meg.  
 
A kuratórium tagjai megbízatásukat ingyenesen látják el. 
 
Határid ő: 2015. február 26. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
53/2015. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta „Hatvan Városért” Közalapítvány kuratóriumának és 
felügyelőbizottságának megválasztásáról, valamint alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a „Hatvan Városért” Közalapítvány alapítója a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26.§ (4) bekezdése alapján 2015. február 26. napjától 
2018. február 26. napjáig tartó határozott időtartamra a közalapítvány felügyelőbizottsága tagjainak 
 

Tóth László (an.: Fehér Mária) 3000 Hatvan, Nádasdy T. u. 14.  
Tóth Zsolt Ágoston (an.: Vásárhelyi Katalin) 3000 Hatvan, Pázsit u. 3. 4/11.  
Svejkovszki József (an.: Kernya Mária) 3000 Hatvan, Balassi B. út 120.  

 
szám alatti lakosokat választja meg.  
 
A felügyelő bizottság tagjai megbízatásukat ingyenesen látják el. 
 
Határid ő: 2015. február 26. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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54/2015. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta „Hatvan Városért” Közalapítvány kuratóriumának és 
felügyelőbizottságának megválasztásáról, valamint alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a „Hatvan Városért” Közalapítvány alapítója a jelen 
határozat mellékletét képező alapító okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegének aláírására, valamint az Egri Törvényszék részére a vonatkozó változás bejegyzési eljárásban a 
módosítások átvezetéséhez szükséges egyéb okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2015. március 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
3. napirend 
Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.30.) 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: 
 
55/2015. (II. 24.) 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. 
 
4. napirend 
Előterjesztés a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás rendjéről szóló 35/2008. 
(V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A jelenlegi házszámozás rendben van? 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
A rendeletet elsősorban azért kellett módosítani, mert a törvény értelmében a külterületeken lévő utakat is el 
kell nevezni. Másrészt a Központi Címregiszterben a címeket összhangba kellett hozni. Ez alapján zajlik a 
címek, és a házszámok felülvizsgálata. Egy folyamat már lezárult. December 31-ig kellett befejezni a címek 
meghatározását, illetve pontosítását.  
 
Egyéb 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: 
 
56/2015. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületek elnevezéséről, azok jelöléséről és a házszámozás 
rendjéről szóló 35/2008. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Egy javaslatom lenne. A tevékenységi körök felsorolásánál azt látom, hogy a pszichiátriai betegek közösségi 
alapellátásánál továbbra is csak Hatvan szerepel működési területként. Ezt később, egy következő 
pályázatnál érdemes lenne módosítani. Magam is e területen dolgoztam és tudom, hogy nemcsak hatvani 
ellátottak vannak ebben a rendszerben. Fiktív címekkel bevonzanak a körzetbe is embereket. Tudjuk, hogy 
pszichiátriai beteg elég nagy számban vannak. A kötelező 40 összeszedhető Hatvanból, a kistérségben ennél 
sokkal több ellátandó beteg van. Érdemes lenne kibővíteni ezt a területet is. Kérném jegyző asszonytól, hogy 
amint lehetőség lesz rá, ezt tegyék meg. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Biztos tudja képviselő úr is, hogy a csatlakozó településeknek a döntése ez, hogy milyen feladatokban 
kívánnak részt venni a társulásban. Látszik is a társulási megállapodásban, hogy nem minden település vesz 
részt minden feladatban. Ha a települések képviselő-testületei eldöntik, akkor módosítani fogjuk a társulási 
megállapodást olyan tekintetben, hogy az adott feladat ellátását kibővítik az adott településre. Ezt a 
településeknek kell kezdeményezniük.  
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Hatvan is kezdeményezhetné, hiszen túl nagy költségvonzata nincs, mivel pályázati forrásra is van lehetőség. 
Úgy gondolom, hogy túl nagy ellenvetése nem lenne a környező településeknek. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Meg fogjuk a településeket kérdezni. 
 
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: 
 
57/2015. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozatával úgy dönt, hogy 2015. január 1. napi 
hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Társulás Társulási megállapodását az alábbi változtatásokkal:  
„- II/1. pontja: Hatvan lakosságszáma: 21236, Boldog lakosságszáma: 3027, Csány lakosságszáma: 2232, 
Heréd lakosságszáma: 1963, Kerekharaszt lakosságszáma: 1031, Nagykökényes lakosságszáma: 589, 
Petőfibánya lakosságszáma: 2757, Rózsaszentmárton lakosságszáma: 1985, Zagyvaszántó lakosságszáma: 
1960 
-  V/3. pont 3. bekezdése: Hatvan: 21236 szavazat, Boldog 3027 szavazat, Csány 2232 szavazat, Heréd 1963 
szavazat, Kerekharaszt 1031 szavazat, Nagykökényes 589 szavazat, Petőfibánya 2757 szavazat, 
Rózsaszentmárton 1985 szavazat, Zagyvaszántó 1960 szavazat”. 
A határozat hatálybalépéséhez a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített 
többségével hozott döntése szükségeltetik. 
A képviselő-testület a Társulási megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  
 
Határid ő: 2015. február 28.   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  
 
6. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgondnokság Intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának 
elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Örülök, hogy csak ketten nyújtottak be érvényes pályázatot, mert különben tovább kellett volna szabdalnunk 
a városüzemeltetést, hogy még többen is beadják pályázatukat. 
 
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: 
 
58/2015. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgondnokság Intézményvezetői (magasabb 
vezetői) pályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság intézményvezetőjévé 
(magasabb vezetőjévé) 2015. március 1. napjától 2020. február 29. napjáig tartó határozott időre Vörös 
Józsefet nevezi ki. 
Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által 
fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél tárgyú, 77/1993.(V.12.) 
Korm.rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
az F fizetési osztály 10 fizetési fokozat garantált illetménye:    174.155,- Ft                                                                                     
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- összesen:          174.155,- Ft 
- összesen kerekítve:         174.200,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):    225.800,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (250%):                      50.000,- Ft 
- mindösszesen:           450.000,- Ft 
 
Határid ő: 2015. március 1. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
7. napirend 
Előterjesztés „A Hatvani 5. Számú Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése” tárgyú 
pályázathoz kapcsolódó döntésekről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Tóth Ivett pályázati osztályvezető 
 
Egyéb 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: 
 
59/2015. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta „A Hatvani 5. Számú Általános Iskolánál napelemes rendszer 
kiépítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a KEOP-
4.10.0/N/14-2014-0456 azonosító számú, „A Hatvani 5. Számú Általános Iskolánál napelemes rendszer 
kiépítése a KEOP-2014-4.10.0./N azonosító számú pályázat keretében” című pályázathoz a megváltozott 
támogatási feltételek miatt szükséges nyilatkozatok aláírására. 
 
Határid ő: 2015. március 2. (nyilatkozatok aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
60/2015. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta „A Hatvani 5. Számú Általános Iskolánál napelemes rendszer 
kiépítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0456 azonosító számú, „A 
Hatvani 5. Számú Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése a KEOP-2014-4.10.0./N azonosító 
számú pályázat keretében” című pályázathoz szükséges műszaki ellenőri tevékenység ellátására irányuló, az 
INCORSO Építész és Építő Műhely Kft.-vel (székhely: 1025 Budapest, Szépvölgyi út 84.) 2014. június 26-
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án kötött megbízási szerződést módosítja az alábbiak tekintetében: képviselő, kapcsolattartó és műszaki 
ellenőr személye és a megbízási díj összegének csökkenése. 
 
Határid ő: 2015. március 2. (szerződés módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
61/2015. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta „A Hatvani 5. Számú Általános Iskolánál napelemes rendszer 
kiépítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0456 azonosító számú, „A 
Hatvani 5. Számú Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése a KEOP-2014-4.10.0./N azonosító 
számú pályázat keretében” című pályázathoz szükséges tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása tevékenység 
ellátására irányuló, a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 
12.) 2014. július 16-án kötött megbízási szerződést módosítja az alábbiak tekintetében: megbízási díj 
összegének csökkenése, kimutatás a részfeladatokról.  
 
Határid ő: 2015. március 2. (szerződés módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
62/2015. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta „A Hatvani 5. Számú Általános Iskolánál napelemes rendszer 
kiépítése” tárgyú pályázathoz kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0456 azonosító számú, „A 
Hatvani 5. Számú Általános Iskolánál napelemes rendszer kiépítése a KEOP-2014-4.10.0./N azonosító 
számú pályázat keretében” című pályázathoz szükséges projektmenedzsment tevékenység ellátására 
irányuló, az ÉSK Tervezőiroda Kft.-vel (székhely: Szentendre, Mandula u. 14/A) 2014. július 16-án kötött 
megbízási szerződést módosítja: teljesítés helye és határideje, megbízó kapcsolattartója, megbízási díj 
összegének csökkenése. 
 
Határid ő: 2015. március 2. (szerződés módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
8. napirend 
Előterjesztés a Markovits Kálmán Városi Uszodával kapcsolatos döntésekről 
 
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. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
63/2015. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszodával kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 963/2014. (XII.11.) számú 
határozatát. 
 
Határid ő: 2015. február 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
64/2015. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszodával kapcsolatos döntésekről 
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, továbbá mint a városi óvodák fenntartója és általános iskolák működtetője 
egyetért azzal, hogy a Markovits Kálmán Városi Uszodát az uszoda üzemeltetője, a Hatvani Szolgáltató 
Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Temető út 14/A) intézményi úszásoktatás céljára, a korábban megkötött 
uszodahasználati szerződések módosításával térítésmentesen használatba adja hatvani önkormányzati 
fenntartású óvodák és az önkormányzat által működtetett általános iskolák, a Váci Egyházmegyével kötött 
együttműködési megállapodás 7. pontja értelmében az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola 
(székhely: 3000 Hatvan, Rákóczi út 4.), valamint a Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Szakiskola részére 2015. március 1-től. 
 
Határid ő: 2015. március 10. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján         
 
65/2015. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Markovits Kálmán Városi Uszodával kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Markovits Kálmán Városi Uszoda működési rendjét 
2015. március 1-ji hatállyal jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. március 1.   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján    
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9. napirend 
Előterjesztés Hatvan város polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről 
 
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: 
 
66/2015. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város polgármesterének az átruházott hatáskörben 
eljárva meghozott döntéseiről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város polgármesterének az átruházott 
hatáskörben eljárva hozott 2014. évi döntéseiről szóló beszámolóját. 
 
Határid ő: 2015. február 27. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
10. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének az átruházott hatáskörben eljárva 
meghozott döntéseiről 
 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
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 
határozatokat hozta: 
 
67/2015. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága dr. Szikszai Márta 
jegyző előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének az átruházott 
hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
jegyzőjének az átruházott hatáskörben eljárva hozott 2014. évi döntéseiről szóló beszámolóját. 
 
Határid ő: 2015. február 27. 
Felelős: a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
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11. napirend 
Beszámoló a Jogi és Ellenőrzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt határidejű 
határozatairól 
 
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 
határozatokat hozta: 
 
68/2015. (II. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága a 2014. évi átruházott 
hatáskörben eljárva hozott határozatairól szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. február 25. 
Felelős: a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
 
12. napirend 
Egyebek 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel az Egyebek napirendi pontban 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 
 elnöke tagja 
 


