
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

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

2015. december 15-én a Városháza emeleti nagytermében 900órai kezdettel megtartott nyílt 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 Nádas Sándor    bizottsági elnök 
 Papp István     bizottsági elnök-helyettes 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 Basa Zoltán bizottsági tag 
 
  
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
 dr. Szikszai Márta jegyző  
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Nagyné Talabér Anikó adóügyi osztályvezető 
 Soós Péter Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető 
 Nagy Ferenc Széchenyi Zs. Beruházó Kft. ügyvezető 
 Siraky-Nagy Péter Széchenyi Zs. Üzemeltető Kft. ügyvezető 
 Ferencz Beatrix Széchenyi Zs. Muzeális Gyűjtemény igazgató 
 Szabó Ottó Városgazdálkodási Kft. ügyvezető 
 Dr. Veres András előkészítésben közreműködő 

Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 5 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 5 igen szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta 
Papp István bizottsági elnök-helyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy a meghívón feltüntetett 3. napirendi pont után vegyék fel a következő napirendi pontot: 

− Előterjesztés a Hatvani Közösségi Főiskolával kapcsolatos további döntésről 

Kérte, hogy a meghívón feltüntetett 10. napirendi pont után vegyék fel a következő napirendi 
pontot: 

− Előterjesztés a munkahelyi és közétkeztetési szerződés módosításáról 

Kérte, hogy a meghívón feltüntetett 15. napirendi pont után vegyék fel egymást követő sorrendben 
a következő napirendi pontokat: 
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− Előterjesztés feladat-ellátási szerződés megkötéséről 

− Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának valamint a Szakmai Programjának módosításáról 

 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a napirend módosítását elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
napirend módosítását. 
 
Kérte, hogy aki a napirendet a fenti módosítással együtt elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
303/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. 
december 15-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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével kötendő 
munkaszerződésről 

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

Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó elszámolásról 
és a szerződés módosításáról 

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

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság telephely létesítésével kapcsolatos 
képviselő-testületi határozat módosításáról 

 
Előadó az 1-3. napirendi pontnál: dr. Veres András 
 

4. Előterjesztés a Hatvani Közösségi Főiskolával kapcsolatos további döntésről 
 
 Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 
 

5. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Üzemeltető Kft ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezetőjének a megválasztásáról, és az 
alapító okirat módosításáról 

 
6. Előterjesztés Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött 

Önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
üzemeltetéséről szóló közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről 

 
7. Előterjesztés Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság végelszámolásáról 
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8. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 

Önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
üzemeltetésére szóló közszolgáltatási szerződés megkötéséről 

 
9. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezetőjének a megválasztásáról, a tevékenységi körök 
bővítéséről, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire történő 
áttérésről, valamint az alapító okirat módosításáról 

 
10. Előterjesztés a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezettel a hatvani 5233. hrsz. alatt felvett 

ingatlannal kapcsolatban megkötött bérleti szerződés módosításáról 
 

11. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 
12. Előterjesztés a munkahelyi és közétkeztetési szerződés módosításáról 

 
 Előadó az 5-12. napirendi pontnál: dr. Veres András 
 

13. Előterjesztés a helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető  
 

14. Előterjesztés felújítási kötelezettséget biztosító visszavásárlási jog törléséről 
 

15. Előterjesztés zöldfelület karbantartására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról 
 
 Előadó a 14-15. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  
 

16. Előterjesztés tanya elnevezéséről 
 

17. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
18. Előterjesztés feladat-ellátási szerződés megkötéséről 

 
19. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának valamint a Szakmai Programjának módosításáról 
 
 Előadó a 16-19. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető  
 

20. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről  

 
21. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált 

Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről 
 
 Előadó a 20-21. napirendi pontnál: dr. Szikszai Márta jegyző  
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22. Előterjesztés Hort község várossá nyilvánításának támogatásáról 
 

23. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
24. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének módosításáról 

 
25. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 

 
26. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési 

megállapodásról 
 

27. Előterjesztés a képviselő-testület 2016. évi munkatervéről 
 
 Előadó a 22- 27. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva aljegyző  
 Előterjesztő az 1- 27. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester  
 
 
Zárt ü l é s: 
 

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

 
 Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző  
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjével kötendő 
munkaszerződésről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
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 határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
304/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjével kötendő munkaszerződésről szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Kft. ügyvezetőjével 2011. augusztus 26. napján megkötött megbízási szerződést közös 
megegyezéssel 2015. december 31. napjával megszünteti, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a megszüntető okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
305/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjével kötendő munkaszerződésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a gazdasági társaság ügyvezetőjével az ügyvezetői tisztség ellátására 2016. január 1. 
napjától kezdődő és az ügyvezetői jogviszonyának fennállásáig tartó hatállyal határozott 
időtartamra, bruttó 600.000,- Ft/hó, azaz bruttó Hatszázezer forint/hó munkabér megállapítása 
mellett munkaszerződést köt a jelen határozat mellékletét képező munkaszerződésben foglalt 
feltételekkel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok 
aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött vagyonkezelési szerződéshez kapcsolódó elszámolásról és 
a szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
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 határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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306/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött vagyonkezelési 
szerződéshez kapcsolódó elszámolásról és a szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft., mint vagyonkezelő vagyonkezelésében lévő, 
önkormányzati tulajdonban álló hatvani 2711 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Thurzó u. 16. sz. alatti 
ingatlanon végzett értéknövelő beruházást bruttó 234.477.864,- Ft értékben fogadja el és ezen összeggel 
számol el akként, hogy a 206.000,- eFt részére folyósított tagi kölcsön összegével kompenzálásra kerül. 
A kompenzáció következtében maradó különbség 28.477.864,- Ft, mely az önkormányzat 2016.évi 
költségvetésébe beépítésre kerül. 
 
Határid ő: 2015. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
307/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötött vagyonkezelési 
szerződéshez kapcsolódó elszámolásról és a szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel, mint vagyonkezelővel a társaság 
vagyonkezelésében lévő önkormányzati tulajdonban álló hatvani 2711 hrsz.-ú, természetben 3000 
Hatvan, Thurzó u. 16. sz. alatti ingatlanra 2013. augusztus 29. napján megkötött vagyonkezelési 
szerződést kiegészíti azzal, hogy a vagyonkezelő évente a bruttó vagyonérték 1 ezrelékének megfelelő 
összegű vagyonkezelési díjat köteles fizetni a tulajdonos Hatvan Város Önkormányzata részére. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vagyonkezelési szerződést kiegészítő 
okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság telephely létesítésével kapcsolatos 
képviselő-testületi határozat módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
308/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
telephely létesítésével kapcsolatos képviselő-testületi határozat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 821/2015. (XII. 1.) számú képviselő-testületi 
határozatát módosítja és annak szövegét egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítja meg: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa akként határoz, hogy a társaság telephelyet létesít a 3000 Hatvan, Thurzó utca 16., a 
3000 Hatvan, Kossuth tér 24. és a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. szám alatti ingatlanokon.” 
  
Határid ő: 2015. december 18. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közösségi Főiskolával kapcsolatos további döntésről  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
 
309/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közösségi Főiskolával kapcsolatos 
további döntésről 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 2015. december 1. napján tartott ülésén hozott  

- 824/2015.(XII.1.) számú határozatát, a 
- 825/2015.(XII.1.) számú határozatát, és a  
- 826/2015.(XII.1.) számú határozatát akként módosítja, hogy a határozatokban a „Hatvani 

Közösségi Főiskola és Egyetem” elnevezés helyébe a „Hatvani Közösségi Felsőoktatási 
Képzési Központ” elnevezés lép. 

 
Határid ő: azonnal (átvezetésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 
Kft. ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezetőjének a megválasztásáról, és az alapító okirat 
módosításáról  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
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 határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
310/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezetőjének a 
megválasztásáról, és az alapító okirat módosításáról előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény 3:25. § (1) bekezdés d) pontja alapján Siraky-Nagy Péter ügyvezető (anyja 
neve: Siraky Szilvia) 3000 Hatvan, Kodály Z. u. 6/A. szám alatti lakos lemondását 2015. december 
31. napjával elfogadja, és a vele megkötött munkaszerződést 2015. decembert 31. napjával 
megszünteti jelen határozat melléklete szerinti tatalommal. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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311/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezetőjének a 
megválasztásáról, és az alapító okirat módosításáról előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Társaságról szóló 2013. évi 
V. törvény 3:112. § (1) bekezdésének alapján a gazdasági társaság ügyvezetőjének 2016. január 1. 
napjától kezdődő hatállyal megválasztja Széll-Fehér Martina (anyja neve: Vicián Mária) 3024 
Lőrinci, Vörösmajori u 23. szám alatti lakost. Az ügyvezető megbízási jogviszony keretében látja el 
tevékenységét 2016. január 1. napjától kezdődő hatállyal határozatlan időtartamra évi 300.000,- Ft 
megbízási díj megállapítása mellett a jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződésben 
foglalt feltételekkel. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó 
okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
312/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezetőjének a 
megválasztásáról, és az alapító okirat módosításáról előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Társaság alapító okiratát a jelen 
határozat mellékletében foglalt módosító okirat rendelkezései szerint módosítja, és felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött 
Önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
üzemeltetéséről szóló közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
313/2015. (XII. 15.) 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 Önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek üzemeltetéséről szóló közszolgáltatási szerződés megszüntetéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal az 
önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést a Ptk. 6:212. § (1) bekezdése alapján közös megegyezéssel 
2015. december 31. napjával megszünteti jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterér a közszolgáltatási szerződést 
megszüntető okirat aláírására. 

 

Határid ő: 2015. december 17. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

7. napirend 
Előterjesztés Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
végelszámolásáról  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Szeretnék tájékoztatást kapni, hiszen a Városgazdálkodási Kft.-nek volt korábban követelése a 
kórházzal kapcsolatban. Nem tudom, hogy ezek a régi ügyek hogyan rendeződtek. 
 
dr. Veres András  
Ilyen esetben sorba kell venni valamennyi követelést és kötelezettséget a cég tevékenységének a 
zárásával kapcsolatban. Fog majd készülni két mérleg, amennyiben a testület elfogadja az 
előterjesztést és dönt a végelszámolásról. December 31. napjával fog majd készülni egy 
tevékenységet záró mérleg, január 1. napjával pedig egy végelszámolási nyitó mérleg, ami majd 
természetesen a januári testületi ülésen a testület elé fog kerülni. Az előzetes mérleg adatai és annak 
a számszaki vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy jelen állapotban a végelszámolás keretében 
érvényesíthető követelések meghaladják a kötelezettségek mértékét. Ezt az ügyvezető kimutatta, 
nyilatkozta, hogy ez fennáll. Per van folyamatban a kórház vonatkozásában. Ilyen esetben ez egy 
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követelésként nyilván van tartva a mérlegben. Tehát a mostani tulajdonosi döntést követően mihelyt 
elkészülnek ezek a mérlegek, azok fogják a számokat megadni. Jogszabály azt mondja, hogy a 
végelszámolás megkezdésének a napjától számítva 30 napon belül kell elkészíteni a tevékenységet 
záró és a végelszámolási nyitómérleget. Ezt a januári testületi ülésen láthatják. Egyébként nem is 
lehetett elrendelni a végelszámolásnak a megindítását. Az ügyvezetés és a cég könyvelése egy 
előzetes mérleget készített és ez képezi a döntésnek az alapját. 

 
 

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 határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
314/2015. (XII. 15.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa elhatározza, hogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaságot jogutód nélkül megszünteti. 
 
A végelszámolás kezdő napja: 2016. január 1. napja 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság jogutód nélkül 
történő megszüntetése iránti eljárásban a szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a jogutód 
nélküli megszüntetéshez szükséges egyéb okiratokat aláírja. 
 
Határid ő: 2015. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
315/2015. (XII. 15.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa Szabó Ottó ügyvezető 2013. november 1. napján létesített 
munkaviszonyát a jelen határozat mellékletét képező okirat szerint 2015. december 31. napjával 
megszünteti.  
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a munkaviszonyt 
megszüntető okiratokat aláírja.  
 
Határid ő: 2015. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
316/2015. (XII. 15.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság végelszámolásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-034862, székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a társaság végelszámolójának a Green Adviser Korlátolt Felelősségű 
Társaságot (cg.01-09-936022, székhelye: 1052 Budapest, Széchenyi utca 14. III./1., adószáma: 
22618131-2-41, képviseli: Pintér Benedek ügyvezető) 2016. január 1. napjától megválasztja bruttó 
100.000,-Ft/hó + ÁFA megbízási díj ellenében megbízási szerződés keretében. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a megbízási szerződést 
aláírja.  
 
Határid ő: 2015. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő 
Önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
üzemeltetésére szóló közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
dr. Veres András  
A Városgazdálkodási Kft. keretébe tartozó tevékenységi köröknek a jövendőbeli folytatásáról is kell 
dönteni, akkor amikor a cégnek a végelszámolásáról fog dönteni a tulajdonos. Jelenleg még ez az 
egy tevékenységi kör van, amit a Városgazdálkodási Kft. végez. Tekintettel arra, hogy a 
végelszámolás január elsején meg fog indulni, ezen önkormányzati közfeladat megfelelő ellátása 
érdekében szükséges dönteni, hogy milyen keretekben történjen ennek a végzése. Inkább pénzügyi, 
gazdasági kérdések a lakbérkezelés, tartalékok kezelése, illetve a lakásállománynak a megfelelő 
kezelése. Ezt jelenleg sem a saját munkavállalói állományával végezte a Kft., hanem részben a 
Városgondnokság, részben külső vállalkozók által, a műszaki részt tekintve. Ezért gondoltuk azt az 
előterjesztés keretében, hogy a Gazdasági Szolgáltató Kft. megfelelő kapacitással bír, jelenleg is ez 
a cég könyvelt. Tehát ezen feladat ellátását a cég eltudja végezni, természetesen az ügyvezetők 
nyilatkoztak annak érdekében, hogy ezen tevékenység ellátására megfelelően felkészültek és 
elvállalták ezt a munkát. Fontos megjegyezni, hogy a Városgazdálkodási Kft. munkaviszonyban 
álló munkavállalói át fognak kerülni ehhez a céghez. Tehát akik korábban végezték a tevékenységet 
és ebben már régóta elmélyültek, azt tudják majd folytatni, csak más fenntartó keretein belül.  
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
317/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társasággal kötendő Önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek üzemeltetésére szóló közszolgáltatási szerződés megkötéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve az önkormányzati tulajdonban álló lakások 
és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése vonatkozóan közszolgáltatási szerződést köt 
a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 2016. január 1. napjától 
számított 5 éves határozott időtartamra. 
 
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés szövegét 
elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 18. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
9. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének 
lemondásáról, új ügyvezetőjének a megválasztásáról, a tevékenységi körök bővítéséről, a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire történő áttérésről, valamint 
az alapító okirat módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
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 határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
318/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezetőjének a megválasztásáról, a 
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tevékenységi körök bővítéséről, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezéseire történő áttérésről, valamint az 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 Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
3:25. § (1) bekezdés d) pontja alapján Nagy Ferenc (anyja neve: Szabó Margit) 3012 
Nagykökényes, Rákóczi utca 2/B. szám alatti lakos lemondását 2015. december 31. napjával 
tudomásul veszi, és ezzel egyidejűleg munkaviszonyát közös megegyezéssel a jelen határozat 
mellékletét képező okirat szerint megszünteti. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
319/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezetőjének a megválasztásáról, a 
tevékenységi körök bővítéséről, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezéseire történő áttérésről, valamint az 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 Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
3:112. § (1) bekezdésének alapján a gazdasági társaság ügyvezetőjének 2016. január 1. napjától 
kezdődő hatállyal megválasztja Maruzsné Németh Beáta (anyja neve: Orosz Erzsébet) 3000 Hatvan, 
Irinyi János utca 32. szám alatti lakost. Az ügyvezető munkaviszony keretében látja el 
tevékenységét, 2016. január 1. napjától kezdődő hatállyal az ügyvezetői jogviszonyának 
fennállásáig tartó határozott időtartamra bruttó 450.000,- Ft/hó munkabér megállapítása mellett a 
jelen határozat mellékletét képező munkaszerződést módosító okiratban foglalt feltételekkel.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
320/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezetőjének a megválasztásáról, a 
tevékenységi körök bővítéséről, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezéseire történő áttérésről, valamint az alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. 
törvény 9. § (2) bekezdésére, valamint a 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. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
321/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezetőjének a megválasztásáról, a 
tevékenységi körök bővítéséről, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezéseire történő áttérésről, valamint az 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 Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Társaság alapító okiratát a jelen határozat  
mellékletében foglalt módosító okirat rendelkezései szerint módosítja, és felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat aláírására.  
 
Határid ő: 2015. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezettel a hatvani 5233. hrsz. alatt felvett 
ingatlannal kapcsolatban megkötött bérleti szerződés módosításáról  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András  
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
322/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
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Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezettel a 
hatvani 5233. hrsz. alatt felvett ingatlannal kapcsolatban megkötött bérleti szerződés módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezettel 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22.) 2012. október 11. napján a hatvani 5233. hrsz. alatt felvett 
ingatlan vonatkozásában megkötött bérleti szerződést közös megegyezéssel a Ptk. 240. §-a alapján 
2015. december 17. napjával módosítja jelen határozat melléklete szerinti tartalommal. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződést módosító okirat 
aláírására. 

 

Határid ő: 2015. december 18. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András  
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
323/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 300 Hatvan, 
Tarjáni út 3., cg.száma: 10-09-033600, adószáma: 24183219-2-10) tagja hulladékgazdálkodási 
feladatok ellátása céljából közszolgáltatási szerződést köt a nonprofit közhasznú gazdasági 
társasággal a jelen határozat javaslat melléklete szerinte 2015.december 15. napjától 2020. 
december 31. napjáig tartó határozott időtartamra. 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 17. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés a munkahelyi és közétkeztetési szerződés módosításáról  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András  
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
324/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a munkahelyi és közétkeztetési szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2.) megkötött munkahelyi és közétkeztetési 
közszolgáltatási szerződést akként módosítja, hogy a közszolgáltatási szerződés 9./ pontja 2016. 
január 1. napjától hatályon kívül helyezésre kerüljön. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződést módosító okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 18. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
13. napirend 
Előterjesztés a helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető  
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 



 

  

18 

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
325/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a helyi adókról szóló új önkormányzati 
rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselőtestületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
14. napirend 
Előterjesztés felújítási kötelezettséget biztosító visszavásárlási jog törléséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 8 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy 
aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
326/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a felújítási kötelezettséget biztosító 
visszavásárlási jog törléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DREQ Holding Kft. 
ügyvezetője, Dányi Róbert kérelmére a hatvani 513/A/1 helyrajzi számú lakás megnevezésű 42 m² 
nagyságú ingatlanra, mely természetben Hatvanban, a Mészáros Lázár út 10. földszint 1. szám alatt 
található, a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 
5 éves visszavásárlási jog kerüljön törlésre, amennyiben az épület külső homlokzatfelújítása 
legkésőbb 2016. május 31-ig megtörténik, a homlokzat színezési munkák és a Mészáros Lázár úti 
gépkocsi átjáró kapuja cseréjének kivételével. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az illetékes 
ingatlannyilvántartási hatóságnál kérje a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az 
ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog törlését. 

 
Határid ő: 2016. január 31. (kérelem benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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327/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a felújítási kötelezettséget biztosító 
visszavásárlási jog törléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DREQ Holding Kft. 
ügyvezetője, Dányi Róbert kérelmére a hatvani 513/A/2 helyrajzi számú lakás megnevezésű 45 m² 
nagyságú ingatlanra, mely természetben Hatvanban, a Mészáros Lázár út 10. földszint 2. szám alatt 
található, a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 
5 éves visszavásárlási jog kerüljön törlésre, amennyiben az épület külső homlokzatfelújítása 
legkésőbb 2016. május 31-ig megtörténik, a homlokzat színezési munkák és a Mészáros Lázár úti 
gépkocsi átjáró kapuja cseréjének kivételével. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az illetékes 
ingatlannyilvántartási hatóságnál kérje a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az 
ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog törlését. 

 
Határid ő: 2016. január 31. (kérelem benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
328/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a felújítási kötelezettséget biztosító 
visszavásárlási jog törléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DREQ Holding Kft. 
ügyvezetője, Dányi Róbert kérelmére a hatvani 513/A/3 helyrajzi számú lakás megnevezésű 54 m² 
nagyságú ingatlanra, mely természetben Hatvanban, a Mészáros Lázár út 10. 1. emelet 3. szám alatt 
található, a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 
5 éves visszavásárlási jog kerüljön törlésre, amennyiben az épület külső homlokzatfelújítása 
legkésőbb 2016. május 31-ig megtörténik, a homlokzat színezési munkák és a Mészáros Lázár úti 
gépkocsi átjáró kapuja cseréjének kivételével. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az illetékes 
ingatlannyilvántartási hatóságnál kérje a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az 
ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog törlését. 

 
Határid ő: 2016. január 31. (kérelem benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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329/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a felújítási kötelezettséget biztosító 
visszavásárlási jog törléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DREQ Holding Kft. 
ügyvezetője, Dányi Róbert kérelmére a hatvani 513/A/4 helyrajzi számú lakás megnevezésű 45 m² 
nagyságú ingatlanra, mely természetben Hatvanban, a Mészáros Lázár út 10. 1. emelet 4. szám alatt 
található, a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 
5 éves visszavásárlási jog kerüljön törlésre, amennyiben az épület külső homlokzatfelújítása 
legkésőbb 2016. május 31-ig megtörténik, a homlokzat színezési munkák és a Mészáros Lázár úti 
gépkocsi átjáró kapuja cseréjének kivételével. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az illetékes 
ingatlannyilvántartási hatóságnál kérje a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az 
ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog törlését. 

 
Határid ő: 2016. január 31. (kérelem benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
 
330/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a felújítási kötelezettséget biztosító 
visszavásárlási jog törléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DREQ Holding Kft. 
ügyvezetője, Dányi Róbert kérelmére a hatvani 513/A/5 helyrajzi számú lakás megnevezésű 42 m² 
nagyságú ingatlanra, mely természetben Hatvanban, a Mészáros Lázár út 10. 1. emelet 5. szám alatt 
található, a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 
5 éves visszavásárlási jog kerüljön törlésre, amennyiben az épület külső homlokzatfelújítása 
legkésőbb 2016. május 31-ig megtörténik, a homlokzat színezési munkák és a Mészáros Lázár úti 
gépkocsi átjáró kapuja cseréjének kivételével. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az illetékes 
ingatlannyilvántartási hatóságnál kérje a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az 
ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog törlését. 

 
Határid ő: 2016. január 31. (kérelem benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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331/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a felújítási kötelezettséget biztosító 
visszavásárlási jog törléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DREQ Holding Kft. 
ügyvezetője, Dányi Róbert kérelmére a hatvani 513/A/6 helyrajzi számú lakás megnevezésű 54 m² 
nagyságú ingatlanra, mely természetben Hatvanban, a Mészáros Lázár út 10. 2. emelet 6. szám alatt 
található, a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 
5 éves visszavásárlási jog kerüljön törlésre, amennyiben az épület külső homlokzatfelújítása 
legkésőbb 2016. május 31-ig megtörténik, a homlokzat színezési munkák és a Mészáros Lázár úti 
gépkocsi átjáró kapuja cseréjének kivételével. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az illetékes 
ingatlannyilvántartási hatóságnál kérje a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az 
ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog törlését. 

 
Határid ő: 2016. január 31. (kérelem benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
332/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a felújítási kötelezettséget biztosító 
visszavásárlási jog törléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DREQ Holding Kft. 
ügyvezetője, Dányi Róbert kérelmére a hatvani 513/A/7 helyrajzi számú lakás megnevezésű 45 m² 
nagyságú ingatlanra, mely természetben Hatvanban, a Mészáros Lázár út 10. 2. emelet 7. szám alatt 
található, a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 
5 éves visszavásárlási jog kerüljön törlésre, amennyiben az épület külső homlokzatfelújítása 
legkésőbb 2016. május 31-ig megtörténik, a homlokzat színezési munkák és a Mészáros Lázár úti 
gépkocsi átjáró kapuja cseréjének kivételével. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az illetékes 
ingatlannyilvántartási hatóságnál kérje a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az 
ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog törlését. 

 
Határid ő: 2016. január 31. (kérelem benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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333/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a felújítási kötelezettséget biztosító 
visszavásárlási jog törléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DREQ Holding Kft. 
ügyvezetője, Dányi Róbert kérelmére a hatvani 513/A/8 helyrajzi számú lakás megnevezésű 42 m² 
nagyságú ingatlanra, mely természetben Hatvanban, a Mészáros Lázár út 10. 2. emelet 8. szám alatt 
található, a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az ingatlannyilvántartásba bejegyzett 
5 éves visszavásárlási jog kerüljön törlésre, amennyiben az épület külső homlokzatfelújítása 
legkésőbb 2016. május 31-ig megtörténik, a homlokzat színezési munkák és a Mészáros Lázár úti 
gépkocsi átjáró kapuja cseréjének kivételével. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az illetékes 
ingatlannyilvántartási hatóságnál kérje a vevőt terhelő kötelezettségvállalások biztosítására az 
ingatlannyilvántartásba bejegyzett 5 éves visszavásárlási jog törlését. 

 
Határid ő: 2016. január 31. (kérelem benyújtására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
15. napirend 
Előterjesztés zöldfelület karbantartására vonatkozó megállapodás jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
334/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a zöldfelület karbantartására vonatkozó 
megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KÖZGÉP Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.-
vel (1239 Budapest, Haraszti út  44.) 2015. november 27-én megkötött a 3. sz. főút hatvani vasúti 
felüljáró hídszerkezetének és a kapcsolódó csomópont környezetében lévő zöldterület automata-
öntözőrendszerének kiépítésére és a terület 3 éves utógondozási munkáira vonatkozó megállapodást 
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utólagosan jóváhagyja. 
 
Határidő: 2015. december17. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
16. napirend 
Előterjesztés tanya elnevezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Merre van ez a tanya? 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
A Mikes utcának nemrég neveztük el egy szakaszát és még azon is túl. A Mikes utcán tovább, ha 
megyünk, akkor jobbra lesz. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
335/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a tanya elnevezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0263/2. hrsz.-ú, tanya művelési ágú 
külterületi ingatlant tulajdonosa kezdeményezésére „Csollák tanya” névvel látja el. 
 
Határid ő: 2015. december 20. (döntés közzétételére, közlésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
17. napirend 
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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336/2015. (XII. 15.) 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. 
 
 
18. napirend 
Előterjesztés feladat-ellátási szerződés megkötéséről 
 
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 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy 
aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
337/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a feladat-ellátási szerződés megkötéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 1-jei hatályba lépés mellett a házi 
segítségnyújtás alapfeladat ellátására vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező feladat-ellátási 
szerződést megköti Boldog Község Önkormányzatával. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét a feladat-ellátási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 31. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
338/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a feladat-ellátási szerződés megkötéséről 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: 2016. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
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19. napirend 
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának valamint a Szakmai Programjának 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 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy 
aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
339/2015. (XII. 15.) 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 
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint a Szakmai Programjának 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 (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) szervezeti és működési szabályzatának 
kiegészítését 2016. január 1-jei hatálybalépés mellett elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. december 22. (szervezeti és működési szabályzat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
340/2015. (XII. 15.) 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 
Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint a Szakmai Programjának 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 (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) szakmai programjának kiegészítését 2016. 
január 1-jei hatálybalépés mellett elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. december 22. (szakmai program kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
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20. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződésről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző  
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
341/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kötendő közszolgáltatási 
szerződésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a képviselő-testület, 
valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI.26.) önkormányzati 
rendelet 5. mellékletében foglalt Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetése 
önként vállalt közfeladatának ellátása érdekében 2016. február 1. napjától közszolgáltatási 
szerződést köt a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 30. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
21. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum, Integrált 
Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 9 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
342/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) fenntartója, valamint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) egyszemélyes alapítója és kizárólagos tulajdonosa 
jóváhagyja az Integrált Intézmény, a Beruházó Kft., valamint a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú 
Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 13-09-129463, székhelye: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-
kastély 5852. hrsz.) között kötendő jelen határozat mellékeltét képező megállapodás szövegét és 
felhatalmazza az intézményvezetőt, illetve az ügyvezetőt annak aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 30. (a megállapodás aláírására)  
Felelős: intézményvezető és ügyvezető 
 
 
343/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Gödöllői Királyi Kastély 
Közhasznú Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (cg.száma: 13-09-129463, székhelye: 2100 Gödöllő, 
Grassalkovich-kastély 5852. hrsz.) kötendő jelen határozat mellékeltét képező megállapodás 
szövegét és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
  
Határid ő: 2015. december 30. (a megállapodás aláírására)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
344/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről 
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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth 
tér 24.) 384/2015.(V.28.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát 2016. február 1-jei hatállyal a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező 
módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt 
jóváhagyja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot. 
 
Határid ő: 2015. december 30. (az alapító okirat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
345/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Intézmény, 
mint költségvetési szerv létszámkeretét 2016. február 1. napjától 26 főben állapítja meg. 
 
Határid ő: 2015. december 30. (munkáltatói tájékoztatás kiadása) 
    2016. február 1. (alkalmazás) 
Felelős: intézményvezető 
 
 
346/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatói feladatainak ellátásával 
2016. január 1. napjától (2016. február 1. napjától az Integrált Könyvtár és Muzeális Intézmény 
igazgatói feladatainak ellátásával), Ferencz Beatrixet bízza meg az intézmény magasabb vezetői 
pályázatának eredményes lezárásáig, de legkésőbb 2016. május 31. napjáig.  
 
Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, 
közművelődési és közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával 
összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján az 
alábbiak szerint állapítja meg 
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- a F fizetési osztály 7 fizetési fokozat garantált illetménye:  149.145,- Ft                                                                                                                                                                                                                         
- összesen:         149.145,- Ft 
- összesen kerekítve:        149.100,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):  205.900,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%):                   45.000,- Ft 
- mindösszesen:        400.000,- Ft 
 
Határid ő: 2015. december 31. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
347/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) elnevezésű intézmény igazgatói (magasabb vezető) 
beosztására vonatkozó nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a jelen határozat mellékletét képező 
tartalommal.  
 
Határid ő: 2015. február 15. (pályázati kiírás közzétételére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
348/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 2. pontjában 
meghatározott településüzemeltetési közfeladatának ellátása érdekében a Kft.-vel megkötött 
közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel megszünteti a jelen határozat mellékletében 
foglaltaknak megfelelően. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződést megszüntető okirat szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a közszolgáltatási szerződést megszüntető okirat aláírására. 
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Határid ő: 2015. december 15. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
349/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontjában 
meghatározott kulturális szolgáltatás közfeladatának ellátása érdekében 2016. február 1. napjától 
közszolgáltatási szerződést köt a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel jelen határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 
közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2015. december 30. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
350/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum, Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjteménnyel kapcsolatos döntésekről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 464/2015. (VI.25.) számú határozatát 2016. 
február 1-jével hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
22. napirend 
Előterjesztés Hort község várossá nyilvánításának támogatásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző  
 



 

  

31 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
351/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hort község várossá nyilvánításának 
támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Hort községnek a városi cím 
elnyerésére vonatkozó pályázatát. 
 
Határid ő: 2015. december 18. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
23. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző  
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
352/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
24. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző  
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
353/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
létszámkeretének módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
dolgozói létszámát 2016. január 1. napjától 124 köztisztviselői, közszolgálati ügykezelői és 
munkavállalói tevékenységet ellátó álláshellyel, 6 közalkalmazotti álláshellyel, 3 önkormányzati 
tanácsadói/főtanácsadói álláshellyel és 10 rehabilitált munkavállalói álláshellyel, összesen 143 
álláshellyel hagyja jóvá. 
 
Határid ő: 2015. december 31. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
25. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző  
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
354/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
26. napirend 
Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési 
megállapodásról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző  
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
355/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal 
kötendő közművelődési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint a 
közművelődésről szóló 16/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján egyes 
közművelődési feladatok ellátására vonatkozóan közművelődési megállapodást köt a VOKE Liszt 
Ferenc Művelődési Házzal (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 6-8.) 2016. január 1. 
napjától 2016. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, mely ellátandó feladatokhoz 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1.000.000,- Ft éves támogatással járul hozzá, 
amely összeg a 2016. évi költségvetésbe betervezésre kerül, és egyben felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező közművelődési megállapodás aláírására.  
 
Határid ő: 2015. december 31. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
27. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület 2016. évi munkatervéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző  
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
356/2015. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület 2016. évi munkatervéről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése 
alapján a 2016. évi munkatervét a jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések 
előkészítését a munkaterv szerint szervezzék meg. A képviselő-testület továbbá felhívja 
bizottságait, hogy a 2016. évi munkaterveiket a képviselő-testületi ülések napirendjeinek 
figyelembevételével fogadják el. 
 
Határid ő: 2015. december 31. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Még azt el kell mondani, hogy a 6-os iskolában lévő ellenőrzés az provokáció volt. Semmiféle 
penészes hús nem volt. Egyetlenegy probléma volt, hogy aki szállítja a húst, nem mindegyik ládát 
jelölt meg, de ugyanaz a termék volt benne. Tehát mindenféle mendemonda, amit itt terjesztenek, - 
tudjuk, hogy kik szervezték, - nem igaz. Tehát semmiféle probléma nincsen. Nincs összefüggés a 
hasmenéses járvány és e között. Csak megnyugtatásért mondom, hogy a konyha jól és normális 
körülmények között működik. Ezt tudom mondani. Mindenki ezt terjessze a városban, mert egy 
provokáció áldozatai lettünk. A jegyzőkönyvben más van, mint amit a TV-ben hallottak, vagy 
esetleg ami bizonyos honlapokon megjelent. 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság nyílt ülését 
befejezettnek nyilvánította. Zárt ülést rendelt el. 
 
 
 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 

K.m.f. 
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