
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának  

2015. szeptember 22-én a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott nyílt 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 Nádas Sándor    bizottsági elnök 
 Papp István     bizottsági elnök-helyettes 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 
Igazoltan voltak távol: 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 Basa Zoltán bizottsági tag 
  
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
               dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 3 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - 
az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Papp István legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta 
Papp István bizottsági elnök-helyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
235/2015. (IX.22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. 
szeptember 22-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d: 
N y í l t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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



 

  

2 

35/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

3. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási 
megállapodásának és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító 
okiratának módosításáról 
 

4. Előterjesztés bölcsődei szülői fórum megalakításáról és működési szabályzatának 
elfogadásáról 

 
 Előadó az 1-4. napirendi pontig: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

Előterjesztő az 1-4. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 
1. napirend 
Előterjesztés a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta 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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
236/2015. (IX. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 
hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 40/2004. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
2. 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  
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
237/2015. (IX. 22.) 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. 
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3. napirend 
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodásának 
és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
238/2015. (IX. 22.) 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 és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a társult önkormányzatokkal közös 
megegyezéssel 2015. október 1. napi hatályba lépés mellett módosítja és egységes szerkezetbe 
foglalja a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás társulási megállapodását az alábbi 
változtatásokkal:  
 „- III. pont 3. bekezdésében a közösen fenntartott intézmény tevékenységi köre bővül: Gyermekek 
átmeneti ellátása (helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása), működési terület: Hatvan, 
- IV./1. pont 1 bekezdésében a társulás által fenntartott intézmény tevékenységi köre új kormányzati 
funkcióval és államháztartási szakfeladattal bővül: kormányzati funkció 104012, államháztartási 
szakfeladat: Gyermekek átmeneti ellátása (helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása), 
- IV/2. pont egy új bekezdéssel egészül ki: N. Gyermekek átmeneti ellátása (helyettes szülőnél 
elhelyezettek ellátása) A szolgáltatás célja, hogy ideiglenesen helyettesítse a gyermek gondozásában 
akadályozott szülőt oly módon, hogy teljes körű ellátást biztosít a kiskorú számára, amennyiben a 
szülő egészségi állapota, életvezetési problémája vagy indokolt távolléte miatt nem tudja gyermeke 
nevelését a családban megoldani. Az átmeneti gondozás az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de 
legfeljebb 12 hónapig vehető igénybe, 
- VI. pont további bekezdéssel egészül ki: gyermekek átmeneti ellátása. A helyettes szülőnél 
elhelyezettek ellátása tekintetében a társult tagok az intézmény működési költségeihez a következő 
módon járulnak hozzá: üzemeltetéshez, fenntartásához a Magyarország tárgyévi költségvetéséről 
szóló törvényben biztosított állami támogatáson, valamint az intézmény saját bevételén felül 
szükséges pénzügyi fedezet 100%-át a gesztor önkormányzat biztosítja. A támogatás konkrét 
összegét a Társulási Tanács döntése alapján a gesztor önkormányzat képviselő-testülete tárgyévi 
költségvetési rendeletébe építi be”, 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 és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét annak aláírására.  
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Határid ő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  
 
239/2015. (IX. 22.) 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 és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Alapító Okiratát 2015. október 1. napi hatályba lépés mellett a Szociális Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Társulás Társulási Tanácsának jóváhagyásával, a jelen határozat mellékletét képező 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva módosítja. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  
 
240/2015. (IX. 22.) 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 és a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
alapító okiratának 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 Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 
15.) működési engedélyének módosítását kezdeményezze.  
 
Határid ő: 2015. december 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  
 
4. napirend 
Előterjesztés bölcsődei szülői fórum megalakításáról és működési szabályzatának 
elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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241/2015. (IX. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a bölcsődei szülői fórum megalakításáról és 
működési szabályzatának elfogadásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 35. §-a alapján bölcsődei Szülői Fórumot hoz létre.  
A Szülői Fórumba Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dudásné Csikós Ágnes 
általános igazgatási osztályvezetőt delegálja. 
 
A képviselő-testület a bölcsődei Szülői Fórum Működési Szabályzatát elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. október 30. (az alakuló ülés megtartására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság nyílt ülését 
befejezettnek nyilvánította.  
 
 
 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Nádas Sándor Papp István 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
 elnöke elnök-helyettese 
 


