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

2016. június 28-án a Városháza kistermében 1500órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnök-helyettes 
 Basa Zoltán bizottsági tag  
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Kovács Éva aljegyző 
 Bánkutiné Katona Mária  gazdálkodási irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Juhász János rendőrkapitány  
 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 Kovács Gábor Istvánné legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
  
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
118/2016. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2016. június 
28-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. Beszámoló Hatvan város közrend-biztonsági helyzetéről 

 
2. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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 Előadó az 1-2. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
3. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló új 

önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
4. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 

használatáról szóló 15/2007 (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

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

 
6. Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
7. Előterjesztés a 3. számú fogorvosi körzet, valamint a kapcsolódó iskolafogászati feladatok 

ellátására vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról 
 
8. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló Hatvan, Árpád utca 2. szám alatti fogorvosi 

rendelő bérbeadásáról 
 
9. Előterjesztés a központi orvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladat ellátásáról szóló 

megállapodás megkötéséről 
 
Előadó az 3-9. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

 
10. Előterjesztés a Hatvani Városgondnokság és az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 

alapító okiratának és létszámkeretének módosításáról 
 

Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
11. Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodásról 

 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Előterjesztő az 1-11. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 

 
12. Egyebek  

 
N a p i r e n d: 
Z á r t   ü l é s: 
 

1. Előterjesztés „Pro Urbe” díj adományozására 
 

2. Előterjesztés a Falcon zenekar névhasználat iránti engedélykérelméről 
 

 Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

3. Előterjesztés Hatvan Város Díszpolgára cím adományozásáról 
 

 Előadó az 1-3. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva aljegyző 
 Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
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1. napirend 
Beszámoló Hatvan város közrend-biztonsági helyzetéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Úgy látjuk, hogy javult a közbiztonság az elmúlt évben. 
 
Juhász János rendőrkapitány 
Igaz, hogy ez a beszámoló a tavalyi évet tükrözi, de jól látni, hogy a Hatvani Rendőrkapitányság 
teljes személyi állománya lelkén viseli a városnak a sorsát a közbiztonság és a közrend tekintetében. 
A tavalyi év egy elég feszített feladatellátást követelt tőlünk a migrációs helyzet kezelésével 
kapcsolatban. Amióta ez elindult, azóta a Hatvani Rendőrkapitányság részt vesz ennek a 
kezelésében, ami az itt maradó kollégáknak még inkább koncentrált feladatot igényel, hogy azt a 
létszámot, akik a határon vannak, pótolni tudjuk. Azt gondolom, hogy ez összességében sikerült. Ez 
az év ugyanígy fog eltelni, a következő csapat most pénteken fog indulni a határhoz. Ez a 
kapitányságot gyakorlatilag 15 fővel érinti, plusz még kutyás rendőrt is adunk, tehát egy ilyen kis 
kapitányságnál ez elég megterhelő. Ettől függetlenül azon vagyunk, hogy ezt az eredményt a 
továbbiakban is megőrizzük. Meg szeretném köszönni a városnak a rendőrség felé tanúsított 
támogatását. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy ebben az évben a főcsapás iránya a 
közlekedési morál javítása lesz, ugyanis minden szép eredmény ellenére el vagyunk maradva a 
közlekedés biztonság terén, ami sajnos egyfelől minket is minősít, másrészt pedig a közlekedőket 
leginkább. Persze minden közlekedő mellett nem állhat rendőr, viszont mégis azt gondolom, hogy 
ez az a terület, ahol most leginkább fejlődni kell. Meg is fogunk tenni mindent, hogy javuljon a 
közlekedés biztonsága Hatvanban és a környező településeken. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Nem teljesen rendőrségi téma, de amikor a Kerekharaszt és Hatvan közötti út szakaszt újították fel, 
akkor kitettek oda egy 40-es táblát, ami azóta is ott van. A közlekedők nagy része azt gondolja, 
hogy direkt azért tették ki, hogy büntetni tudjanak. Gondolom, hogy nem a maguk feladata azt a 
táblát ott levenni, hanem pl. a kivitelezőé. 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Az állami közútkezelő az útépítésre egy ideiglenes forgalmi rendet fogad el, és az útépítés végéig 
azt fenntartja, hogyha nincs közbenső változás. A végén bontja el, amikor elkészül minden. A 
rendőrségnek ehhez tényleg semmi köze, de az önkormányzatnak sem. Fogjuk kérni a 
közútkezelőtől, hogy amikor egy-egy szakasznak az építése befejeződik, akkor az ideiglenes 
forgalmi rendet haladéktalanul szüntessék meg.  
 
Juhász János rendőrkapitány 
Nem hiszem, hogy látott ott elbújva traffipaxot. El kell mondanom, hogy a traffipax nem 
pénzbehajtás, nem büntetési módszer. Arról van szó, hogy az önkéntes jogkövetést kikényszerítjük 
azoktól, akik ezt nem tartják be. Nyilvánvalóan nem fogunk elvtelenül, elbújni és mérni. Csak olyan 
helyeken mérünk, ahol a forgalmi rend ezt indokolja. 
 
Egyéb 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:  
 
119/2016. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város közrend-biztonsági helyzetéről 
szóló beszámolót.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság 2015. évi, Hatvan 
város közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2016. július 8. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Mivel a rendőrkapitány úr is hatvani, szívén viseli a város ügyeit. Én azt tapasztalom, hogy mindent 
megtesznek a kollégák is. Ha bármikor igazoltattak is, tisztességesen, normális ügymenetben 
csinálták a dolgukat. Bizonyos körzetek vannak, ahol nagyon nehéz a helyzet, de jó az irány. 
Mindenféle támogatást meg fogunk adni a kapitányságnak, hogy a továbbiakban is fejlődjön.  
 
2. 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:  
 
120/2016. (VI. 28.) 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. 
 
3. napirend 
Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
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Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Igyekeztünk alapos munkát végezni. Majd az élet igazolja, hogy sikerült-e. Ennek az új rendeletnek 
a vázát a régi rendelet adja, mert van, amihez nem nyúltunk hozzá, de van sok olyan probléma, ami 
megoldásra várt. Igyekeztünk olyan megoldást találni, ami a városnak is és a lakosságnak is jó, 
megtalálni azt, aminek a mentén az eddig kialakult zöldterületek továbbra is gondozottak lesznek. 
Akik nem tudják valamilyen oknál fogva ezt a feladatot ellátni, azoknak valamilyen szinten 
segítséget nyújtunk. Ez az egyik változás, bevezetnénk a szociális zöldterület gondozási 
szolgáltatást azoknál, akik egészségi állapotuk, koruk, vagy jövedelmi helyzetük miatt nem tudnak 
eleget tenni a rendeletben foglalt kötelezettségüknek. Ehhez kapcsolódik majd a szociális rendelet 
módosítása, amely alapján hatósági eljárás keretében, egy évben egyszer benyújtandó kérelemre ezt 
a szolgáltatást biztosítjuk a lakosság részére.  
A másik változás a lakótelepekre vonatkozik, mert problémát jelentett, hogy a tömbtelkeken elég 
változó a zöldterület-fenntartásnak a minősége. Van, ahol szépen gondozzák, de van ahol kívánni 
valót hagy maga után. Ezért volt egy olyan gondolat, hogy ezt a városgondnokság lássa el, és 
egységes városképet alakítson ki, ehhez viszont valamilyen hozzájárulást kellene fizetniük a 
társasházaknak is, amennyiben ez nem történik meg, akkor továbbra is a társasháznak lenne a 
kötelezettsége a zöldterület gondozása. 
Ha valaki nem 70 éves és nem indokolja a jövedelmi helyzete a szociális szolgáltatás 
igénybevételét, mégsem tud eleget tenni a feladatnak, akkor önköltségi áron a gondnokság levágja 
helyette a füvet, kitakarítja helyette az árkot, illetve a sövényt a megfelelő méretűre visszavágja.  
A fakivágás mindig egy olyan kérdés volt, ami nem egyértelmű. Más jogszabály és a mi 
rendeletünk is egyértelműen kimondja, hogy a kiültetett fa, illetve a közterületen lévő fa is az 
önkormányzat tulajdonába kerül. Egy olyan feladatot látott el eddig a lakosság, vagy legalábbis volt 
kötelezettsége, amit eszközök, meg egyéb feltételek hiányában nem is mindig tudott, tehát egy idős, 
50 méteres fa legallyazását nem tudtuk egyébként se a lakosságra terhelni. A fakivágás, a 
balesetveszélyes fák, a behajló ágak gondozása, közlekedésbiztonsági szempontból a fák gondozása 
a városgondnokság feladata. Úgyanígy, hogyha levágja az ÉMÁSZ a vezeték alatt lévő fák gallyait, 
akkor annak az összeszedése is a városgondnokság kötelezettsége. Így nem lesz az, hogy sokáig 
nem lesz elszállítva.  
A zöldterület fogalma ami még említést érdemel, a rendészeti osztálynak is egyszerűbb lesz a 
feladata. Ha egy gépjármű az útpadkán parkol és az füves terület, akkor nagyon sok konfliktus 
adódik ebből, több ügyfél is jelezte, hogy szerinte az nem zöldterület. És valóban itt el kell határolni 
az utat és a zöldterületet. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény egyértelműen 
megfogalmazza, hogy az útnak a része maga az úttest, és az útpadka az árok külső széléig terjedő 
területen. Tehát ha valaki útpadkán parkol és az éppen füves, akkor ha tábla nem tiltja a parkolást, 
akkor nem lehet bírságolni azért, mert füves területen parkol, hiszen az utat veszi igénybe. Ezen 
felül a rendeletben felsorolt területek azok, amelyeken nem szabad közlekedni, illetve parkolni. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
A szociális részre kitérve van-e valami információ arról, hogy hány háztartást érint ez? 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Nehéz volt ezt pontosan behatárolni, azt tudjuk, hogy 2300 fő a 70 éven felüli lakosok száma. Azt, 
hogy kinek mennyi a jövedelme, és hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összege alatt van-e az egy 
főre jutó jövedelem, azt nem igazán tudjuk, inkább csak becsüljük. Az az összeg, amit a határozati 
javaslat alapján próbáltunk erre fordítani, az jelenleg is a szociális keretben rendelkezésre áll, több 
mint 2 millió forint. Nem tudok most olyan sok esetet említeni, akinél ezt a Városgondnokságnak 
kellett elvégezni. 
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Basa Zoltán bizottsági tag 
Most viszont megnőhet ennek a száma. 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Elvileg megnőhet, de ha megnézzük, hogy a 2300 70 éven felüli lakos esetében sem biztos, hogy 
mindenki fogyatékos, rokkant, illetve olyan betegségben szenved, amit orvosi igazolással 
alátámaszt, emelett az egy főre jutó jövedelme a 22800 forintot nem haladja meg. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Egyszerre kell minden feltételnek megfelelni? 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Igen. De ha valaki nem jogosult, a 12 Ft/m2 ár sem olyan magas. Ha a gondnokságnál megrendeli, 
akkor ezzel segíteni tudunk.  
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Nekem csak az volt a problémám ezzel, hogyha csak jövedelemtől függ, akkor előfordulhat, hogy 
egy közmunkás a saját háza előtt közmunkásként levágja, de mint tulajdonos nem vágja le. Ha 
minden feltételnek teljesülnie kell, akkor így rendben van.  
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Benne is van a szövegben is, hogy „együttesen”. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Abban a körzetben, ahol én vagyok képviselő, ott 7 ember van ilyen helyzetben, de azt én se tudom, 
hogy mennyi a nyugdíjuk. Csak azt tapasztaltuk, hogy évről évre le kellett nekik vágatni, vagy mi 
vágtuk le saját magunk. 
 
Egyéb 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:  
 
121/2016. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köztisztaság fenntartásáról, valamint a 
zöldterületek használatáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és 
az előterjesztés mellékletet képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.  
4. napirend 
Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007 (III. 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. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
122/2016. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületek használatáról, valamint a 
parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007 (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.  
 
5. 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 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
123/2016. (VI. 28.) 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.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztaság fenntartásáról és a zöldterületek 
használatáról szóló önkormányzati rendeletével összhangban - szociális zöldterület-gondozási 
szolgáltatás keretében, természetbeni ellátásként – támogatni kívánja azon ingatlan-tulajdonosokat, 
akik életkoruk, egészségi állapotuk, anyagi-jövedelmi helyzetük miatt nem tudnak eleget tenni 
zöldterület-gondozási kötelezettségüknek. Amennyiben ezt a feladatot – a szociális ellátások helyi 
szabályairól szóló rendelet alapján – a Hatvani Városgondnokság, mint szolgáltató elvégzi, ennek 
költségét az önkormányzat a szolgáltató részére megtéríti. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a Hatvani Közös Önkormányzati  
Hivatal Gazdálkodási Irodáját, hogy a Hatvani Városgondnokság kimutatása alapján 2016. évben a 
költségeket a szolgáltató részére utalja át, 2017. évtől pedig a költségek fedezetét az önkormányzat 
éves költségvetésébe tervezze be. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Irodája útján 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
124/2016. (VI. 28.) 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.  
 
6. napirend 
Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (III. 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:  
 
125/2016. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közösségi együttélés alapvető szabályairól, 
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (III. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező-rendelettervezetet 
a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.  
 
7. napirend 
Előterjesztés a 3. számú fogorvosi körzet, valamint a kapcsolódó iskolafogászati feladatok 
ellátására vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés módosításáról 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
126/2016. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a 3. számú fogorvosi körzet, valamint a 
kapcsolódó iskolafogászati feladatok ellátására vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés 
módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DICENTRA-PLUS Fogászati Szolgáltató és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Béke u. 11., 
cégjegyzékszám: Cg. 10-09-026542, adószáma: 13528843-2-10, képviseli: Dr. Harsányiné Dr. 
Forgács Ágota ügyvezető) a 3. számú fogorvosi körzet működtetésére, valamint a Hatvani Kodály 
Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola (Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 
iskolafogászati feladatainak ellátására megkötött szerződést közös megegyezéssel módosítja és a 
határozat mellékletét képező szerződés-tervezet szerint egységes szerkezetbe foglalja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2016. július 30. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
8. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló Hatvan, Árpád utca 2. szám alatti fogorvosi 
rendelő bérbeadásáról 
 
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:  
 
127/2016. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló Hatvan, 
Árpád utca 2. szám alatti fogorvosi rendelő bérbeadásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3128 
helyrajzi szám alatti, természetben 3000 Hatvan, Árpád út 2. szám alatt található orvosi rendelő 
megnevezésű belterületi ingatlanban található – önálló helyrajzi számmal nem rendelkező - 17 m2 

nagyságú fogorvosi rendelőt és a hozzá tartozó közös használatú helyiségeket, egészségügyi ellátás 
céljára 2016. szeptember 1. naptól 5 év határozott időtartamra bérbe adja a CENTRUM-LAB 
Laboratóriumi Diagnosztikai Korlátolt Felelősségű Társaságnak (1024 Budapest, Lövőház utca 1-
5.) 40.000,- Ft+ÁFA/hó azaz Negyvenezer forint + ÁFA/hó értéken, a bérleti szerződésben 
meghatározott rendelési idő figyelembe vételével. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2016. július 15. (a bérleti szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján. 
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128/2016. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló Hatvan, 
Árpád utca 2. szám alatti fogorvosi rendelő bérbeadásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3128 
helyrajzi szám alatti, természetben 3000 Hatvan, Árpád út 2. szám alatt található orvosi rendelő 
megnevezésű belterületi ingatlanban található – önálló helyrajzi számmal nem rendelkező - 17 m2 

nagyságú fogorvosi rendelőt és a hozzá tartozó közös használatú helyiségeket, egészségügyi ellátás 
céljára 2016. szeptember 1. naptól 5 év határozott időtartamra, bérbe adja a KABAHA Korlátolt 
Felelősségű Társaságnak (2151 Fót, Széchenyi István utca 37.) 40.000,- Ft+ÁFA/hó azaz 
Negyvenezer forint + ÁFA/hó értéken, a bérleti szerződésben meghatározott rendelési idő 
figyelembe vételével. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2016. július 15. (a bérleti szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján. 
 
9. napirend 
Előterjesztés a központi orvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladat ellátásáról szóló 
megállapodás megkötéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Javaslatot tettünk a környékbeli településeknek arra, hogy ugyanolyan feltételekkel, mint ahogy az 
elmúlt években, Hatvan Város Önkormányzata szervezze meg a központi orvosi ügyelet 
feladatellátását. Időközben finomodtak az álláspontok és a közbeszerzési döntőbizottsági 
határozatot kielemezve, illetve akkreditált közbeszerzési szakértő véleményét is kérve arra az 
álláspontra jutottunk, hogy a központi orvosi ügyeleti szolgáltatás közbeszerzési eljárás lefolytatása 
nélkül is megrendelhető ilyen szolgáltatás nyújtására jogosult vállalkozástól. Az egyes 
önkormányzatok képviselő-testületei döntenek, hogy a települések egyenként kössenek-e szerződést 
a szolgáltatóval. Amennyiben ez a szolgáltatás az OEP finanszírozásból kijön, akkor az 
önkormányzatok önrész biztosítása nélkül finanszírozhatják. Tehát itt két lehetőség van, a közvetlen 
szerződéskötés és az, hogy az OEP finanszírozásból ez kijöjjön. Nyilvánvaló, hogy itt egy 
lakosságszám egységet kell kezelni. Az eddigi lakosságszám egység az 60000 fő, ez Hatvan és 
környező 12 település, illetve ide tartozik még Jászfényszaru is, így 13. Jelen határozati javaslatok 
arról szólnak, hogy az önkormányzatunk magára vállalná a bonyolítói feladatokat, tehát nem mi 
szerveznénk a közszolgáltatást, hanem a szolgáltató megállapodásához kapcsolódóan, mivel itt 
lakosságszám egységet kell kezelni, Hatvan városa ezt magára vállalja. A települések még 
egyeztetnek különféle módokon és erre született a 3. határozati javaslat, hogy ha ez a megállapodás 
nem jön létre július 31-ig a települések között, akkor Hatvan város polgármesterét felhatalmazza a 
képviselő-testület, hogy az itt megjelölt 3 szolgáltatótól kérjen ajánlatot. Meg vannak határozva a 
minimum feltételek, illetve az, hogy milyen pontozási szempontrendszer szerint határozza meg, 
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hogy a 3 szolgáltató közül kivel köt az önkormányzat szerződést, olyan feltétellel, hogy a minimum 
feltételeket biztosítja, illetve az OEP finanszírozásból ez kijön. Mi sokkal jobbnak látnánk, hogyha 
a második határozati javaslatnál megállna ez a történet, és a települések is csatlakoznának, hiszen itt 
egységként tudnánk kezelni a 60000 fős lakosságszámot. Felkészültünk arra az esetre is, ha ez 
esetleg nem jön össze, akkor Hatvan Város Önkormányzata végülis együtt a többivel, de nem egy 
szervezésben így meg tudja oldani a feladat ellátását. 
 
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 
határozatokat hozta:  
 
129/2016. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a központi orvosi és gyermekorvosi ügyeleti 
feladat ellátásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. június 9. napján kötött a központi 
háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet megszervezésére vonatkozó megállapodást 2016. december 
31. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megszüntető okirat aláírására. 
 
Határidő: 2016. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
130/2016. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a központi orvosi és gyermekorvosi ügyeleti 
feladat ellátásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja a központi orvosi és gyermekorvosi 
ügyelet szervezési és lebonyolítási feladatainak ellátását, valamint árajánlatot kér a 
megállapodásban foglalt szolgáltatóktól a megállapodást aláíró településekre kiterjedő hatállyal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2016. augusztus 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
131/2016. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a központi orvosi és gyermekorvosi ügyeleti 
feladat ellátásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést.  
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 

1.) Hatvan város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy amennyiben a települések között a központi orvosi ügyelet 
megszervezésére irányuló együttműködési megállapodás 2016. július 31-ig nem jön létre, a 
feladat ellátására 3 árajánlatot kérjen be az alábbi ajánlattevőktől: 

 
a) Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.  

Székhelye: 4031 Debrecen István utca 6. 

Cégjegyzés száma: 09-09-017078 

Adószáma: 20612469-2-09 

Képviseli: Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa 

b) Oxytrans Egészségügyi Szolgáltató Kft. 

Székehelye: 3400 Mezőkövesd József A. utca 3. 

Cégjegyzékszáma: 05-09-018046 

Adószáma:11077585-1-05 

Képviseli: Dr. Gregorovics István 

c) Albert Schweitzer Kórház –Rendelőintézet 

3000 hatvan, Balassi B. utca 16. 

Egészségügyi szolgáltató azonosító száma: 813772:  

Adószáma: 15813774-2-10 

Képviseli: Dr. Stankovics Éva. 

2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet 
feladatellátására vonatkozó ajánlatok bekérése során az alábbi minimumfeltételeket 
határozza meg:  

a) A központi háziorvosi ügyeleti szolgálat időtartama: 

aa) hétfőtől csütörtökig 17 órától másnap reggel 8 óráig tart – 15 órás időtartamban 

ab) pénteken 12 órától másnap reggel 8 óráig tart – 20 órás időtartamban 

ac) szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig tart – 
24 órás időtartamban. 

b) A központi gyermekorvosi ügyelet időtartama: 

ba) hétfőtől csütörtökig 17 órától másnap reggel 8 óráig tart a felnőtt háziorvosi ügyeleti 
ellátás keretében – 15 órás időtartamban 

bb) pénteken 12 órától másnap reggel 8 óráig tart a felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás 
keretében – 20 órás időtartamban 

bc) szombaton, vasárnap és ünnepnapokon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig tart 
gyermekorvos részvételével – 24 órás időtartamban. 
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c) Az ügyeleti szolgálatban résztvevő szakember létszám:  

ca) 2 fő felnőtt orvos, ebből 1 fő ügyeletvezető 

cb)1 fő gyermekorvos (a 4.b, bc) pontban meghatározott időtartamban) 

 cc) 2 fő ápoló (melyből 1 fő a 4.b, bc) pontban meghatározott időtartamban) 

 cd) 1 fő gépkocsivezető vesz részt. 

d) A szolgáltatás időtartama alatt megvalósítandó, a központi orvosi ügyeleti 
tevékenységhez szorosan kapcsolódó tárgyi eszközök fejlesztése évente legalább 
100.000,- Ft értékben. 

3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet 
feladatellátására vonatkozó ajánlatok értékeléséhez az alábbi szempontrendszert határozza 
meg:  

a) Az a szolgáltató részesül előnyben, aki kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás 
ellátását az OEP ezen feladat ellátására megállapított finanszírozási összegből, teljes 
egészében biztosítja. 

b) Amennyiben legalább kettő szolgáltató az a) pontban foglaltaknak megfelel, az a szolgáltató 
részesül előnyben, aki tárgyi eszközök fejlesztésében meghatározott minimumfeltételek 
felett minél nagyobb mértékben vállal kötelezettséget. 

 

Határidő:  2016. augusztus 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
10. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgondnokság és az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
alapító okiratának és létszámkeretének módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Itt arról van szó, hogy az állatpark átkerül a Városgondnoksághoz. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan az 5 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
132/2016. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgondnokság és az Integrált 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának és létszámkeretének 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 a Hatvani Városgondnokság (székhelye: 3000 
Szepes Béla u. 2.) 131/2016.. (II. 25.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2016. augusztus 1-jei hatállyal a jelen határozat 1. 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. 
 
Határidő: 2016. augusztus 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
133/2016. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgondnokság és az Integrált 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának és létszámkeretének módosításáról szóló 
előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság, mint költségvetési 
szerv létszámkeretét 2016. augusztus 1. napjától  összesen 98 főben állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal (munkáltatói tájékoztatás kiadása) 
    2016. augusztus 1.  
Felelős: intézményvezető 
 
134/2016. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgondnokság és az Integrált 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának és létszámkeretének módosításáról 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 
(székhelye: 3000, Hatvan, Kossuth tér 12.) a 831/2015. (XII.17.) számú képviselő-testületi 
határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2016. augusztus 1-jei 
hatállyal a jelen határozat 1. számú mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. 
A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. számú mellékletét 
képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
Határidő: 2016. augusztus 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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135/2016. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgondnokság és az Integrált 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának és létszámkeretének módosításáról 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 
(székhelye: 3000, Hatvan, Kossuth tér 12.) létszámkeretének fővel történő csökkenését jóváhagyja, 
a létszámkeretet összesen 19 főben állapítja meg.  
 
Határidő: 2016. augusztus 1.  
Felelős: intézményvezető 
 
136/2016. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgondnokság és az Integrált 
Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának és létszámkeretének módosításáról 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 
feladatköréből a Hatvani Városgondnoksághoz átcsoportosított Szúnyog-szigeten lévő Állatpark 
működtetésének előirányzat maradványát átcsoportosítja az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjteménytől a Hatvani Városgondnokság költségvetésébe, mely az önkormányzat 2016. I. félévi 
rendeletmódosításába kerül beépítésre. 
 
Határidő: 2016. szeptember 2. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
11. napirend 
Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötendő együttműködési megállapodásról 
 
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:  
 
137/2016. (VI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Magyar Államvasutak Zrt-vel kötendő 
együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést.  



16 
 

  

 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete önként vállalt közfeladatának ellátása érdekében 
együttműködési megállapodást köt a Magyar Államvasutak Zrt.-vel (székhely: 1087 Budapest, 
Könyves Kálmán krt. 54-60.) 2016. július 1. napjától kezdődően határozatlan időre. 
A megállapodás alapján Hatvan Város Önkormányzata a Hatvani Városgondnokság (székhely: 3000 
Hatvan, Szepes Béla u. 2.) útján elvállalja a vasútállomás, megállóhely, utasforgalmi közlekedési 
utak és területek, továbbá utasperonok rendszeres takarítását, síkosságmentesítését, utas WC-k 
takarítását, higiéniás anyagok biztosítását, külső belső utasforgalmi területeken berendezési tárgyak, 
padok, tájékoztató táblák, vitrinek, üvegfelületek tiszítását, kommunális hulladék kezelését, 
kertészeti tevékenység ellátását, ennek keretében kaszálási tevékenység ellátását. 
A MÁV Zrt. a kertészeti feladatok ellátásáért 61.621,- Ft + ÁFA/hó összegű, míg az egyéb feladatok 
ellátásáért 1.034.760,- Ft + ÁFA/ hó összeget köteles megfizetni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás 
aláírására azzal, hogy a megállapodást utólagos jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: 2016. június 30. (megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
12. napirend 
Egyebek 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 Kovács Gábor Istvánné Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság  
 tagja elnöke 
 
   


