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

2017. május 23-án a Városháza kistermében 900 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Basa Zoltán 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 
 Maruzsné Németh Beáta Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezetője 
 Bagyinszki Gyula Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 Nagy Ferenc  Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

 Gyuricza Zoltán Hatvani Szociális Szövetkezet elnöke 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, 
az 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - 
az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Papp István bizottsági elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta 
Papp István bizottsági elnökhelyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
83/2017. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. május 
23-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
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N a p i r e n d: 
N y í l t   ü l é s: 
 

1. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. között 
támogatási szerződés megkötéséről 

  
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
2. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 

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

  
 Előadó: dr. Veres András 

 
3. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  
 Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

4. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
közötti támogatási szerződés megkötéséről 

  
5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. közötti támogatási 
szerződés megkötéséről 

  
Előadó a 4-5. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

6. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött, a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési 
Központ üzemeltetésére vonatkozó és a kulturális szolgáltatások ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződések módosításáról 

 
7. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet 2016. évi számviteli törvény szerinti 

egyszerűsített éves beszámolójáról, jegyzett tőkéjének változásáról és alapszabályának 
módosításáról 

  
8. Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 

Társaság „végelszámolás alatt” 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának, 
közhasznúsági mellékletének elfogadásáról, bejegyzett könyvvizsgálójának cégjegyzékből 
való törléséről, és a felügyelőbizottság tagjainak újraválasztásáról 

  
 Előadó a 6-8. napirendi pontnál: dr. Veres András 
 

9. Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület alapszabályának 
elfogadásáról 

  
10. Előterjesztés Yingtan várossal való testvérvárosi kapcsolat kialakítására vonatkozó 

szándéknyilatkozatról 
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 Előadó a 9-10. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 

11. Előterjesztés az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért 
fizetendő díjak mértékéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 

  
 Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

 
12. Előterjesztés a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a 

településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetéséről szóló 
új önkormányzati rendelet megalkotásáról 

  
 Előadó: Szabó János főépítész 
 Előterjesztő az 1-12. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

13. Előterjesztés hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról az alapellátás és népegészségügy 
rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése című EFOP-1.8.2-17 kódszámú 
pályázatához 

  
 Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Előterjesztő: Lestyán Balázs alpolgármester 
 

14. Előterjesztés megosztással vegyes adásvételi és csereszerződés utólagos jóváhagyásáról 
  
 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 

15. Egyebek 
 
 
Z á r t   ü l é s: 
 

1. Előterjesztés szemétszállítási díjkedvezmény elutasítása ügyében benyújtott fellebbezés 
elbírálásáról 

  
 Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. között 
támogatási szerződés megkötéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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Nádas Sándor bizottsági elnök 
Lesz most egy pár darab ilyen támogatási szerződés, nincs semmi különös bennük. Egyszerűen csak 
jogszabályoknak megfelelően módosulnak, és más néven fut, de ugyanazok az összegek és a 
támogatások. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
84/2017. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani 
Gazdasági Szolgáltató Kft. között támogatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft-vel 

(cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 2017. január 1. napjától 
kezdődő hatállyal 2017. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra támogatási szerződést 
köt a határozat mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében a 2017. évre vonatkozóan 
10.800.000,- Ft, azaz Tízmillió-nyolcszázezer forint, illetve a 2017. évi költségvetésre 
vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg erejéig 
támogatást nyújt a kizárólagos tulajdonában lévő Kft. részére.  

2. A képviselő-testület a támogatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2017. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 
Önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
üzemeltetéséről szóló 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
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85/2017. (V. 23.) 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 megkötött Önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek üzemeltetéséről szóló 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 Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa közös megegyezéssel, 2017. január 1. napi hatályba lépés 
mellett módosítja a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 
Önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést. 
A képviselő-testület a határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2017. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
86/2017. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
közötti támogatási szerződés megkötéséről 
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Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
87/2017. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Média-
Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. közötti támogatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft-

vel (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) 2017. január 1. napjától 
kezdődő hatállyal 2017. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra támogatási szerződést 
köt a határozat mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében a 2017. évre vonatkozóan 
30.640.000- Ft, azaz Harmincmillió-hatszáznegyvenezer forint, illetve a 2017. évi 
költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott összeg 
erejéig támogatást nyújt a kizárólagos tulajdonában lévő Kft. részére.  

2. A képviselő-testület a támogatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2017. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. közötti támogatási szerződés 
megkötéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
88/2017. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a 
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Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 
Kft. közötti támogatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 

Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft-vel (cg.száma: 10-09-0332167, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 2017. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2017. 
december 31. napjáig tartó határozott időtartamra támogatási szerződést köt a határozat 
mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében a 2017. évre vonatkozóan 58.845.000- Ft, 
illetve a 2017. évi költségvetésre vonatkozó mindenkori hatályos önkormányzati rendeletben 
meghatározott összeg erejéig támogatást nyújt a kizárólagos tulajdonában lévő Kft. részére.  

2. A képviselő-testület a támogatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2017. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött, a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ 
üzemeltetésére vonatkozó és a kulturális szolgáltatások ellátására vonatkozó közszolgáltatási 
szerződések 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
89/2017. (V. 23.) 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 megkötött, a Hatvani 
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetésére vonatkozó és a kulturális szolgáltatások 
ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződések 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. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
közszolgáltatóval 2015. december 17. napján megkötött, a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési 
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Központ üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést 2017. január 1. napi hatályba lépés 
mellett közös megegyezéssel a határozat melléklete szerinti tartalommal egységes szerkezetben 
módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2017. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
90/2017. (V. 23.) 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 megkötött, a Hatvani 
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetésére vonatkozó és a kulturális szolgáltatások 
ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződések 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. (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) 
közszolgáltatóval 2015. december 17. napján megkötött, a kulturális szolgáltatások ellátására 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel 2017. január 1. napi hatályba lépés 
mellett a határozat melléklete szerinti tartalommal egységes szerkezetben módosítja, és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2017. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet 2016. évi számviteli törvény szerinti 
egyszerűsített éves beszámolójáról, jegyzett tőkéjének változásáról és alapszabályának 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Mi a jövő? Van-e egyáltalán? 
 
Gyuricza Zoltán a Hatvani Szociális Szövetkezet elnöke 
Egyszerre több probléma is van. Óriási tartozás halmozódott fel az elmúlt időszakban, aminek az 
egyik oka, hogy nagyon komoly pénzek tűntek el, ez a történet már ügyészi szakban van. A jövőről 
annyit lehet elmondani, hogy a föld és az épület, amin most vagyunk, az bérleti viszonyban van. Ez 
a bérleti viszony október 31-ével meg fog szűnni, ezért ezen a helyen és ezek között a körülmények 
között nem lehet semmilyen jövőről beszélni. A Hatvani Szociális Szövetkezet saját tulajdona szinte 
semmi. Abban az esetben lehetne jövőről beszélni, hogyha lenne egy saját tulajdonú föld, de jelen 
körülmények között erre nem látok esélyt.  
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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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
91/2017. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet 2016. évi 
számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolójáról, jegyzett tőkéjének változásáról és 
alapszabályának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 

Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén részt vegyen és azon 
Hatvan Város Önkormányzatát képviselje. 

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

Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében a szövetkezet 2016. évre szóló egyszerűsített 
éves beszámolójának (eszközök források egyező főösszege 18.170eFt, a saját tőke -5.740eFt, 
befektetett eszközök 9.745eFt ) elfogadásáról. 

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

Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a 
szövetkezet -5.971 eFt mérleg szerinti eredményének elfogadása tárgyában. 

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

Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert arra, hogy a Szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a 
Szövetkezet jegyzett tőkéjének 100.000,-Ft összegben történő meghatározására és cégbíróság 
részére történő bejelentése tárgyában. 

 
Határid ő: 2017. május 30. 
Felelős: Szinyei András alpolgármester 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság „végelszámolás alatt” 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának, 
közhasznúsági mellékletének elfogadásáról, bejegyzett könyvvizsgálójának cégjegyzékből való 
törléséről, és a felügyelőbizottság tagjainak újraválasztásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
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Rodek Antal bizottsági tag 
A könyvvizsgáló megbízása nem lesz meghosszabbítva, az összes többi pedig igen. Miért? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A cég végelszámolás alatt áll, nem végez gazdálkodási tevékenységet, így a végelszámolás 
folyamata alatt lezárják és ilyenkor már nem kötelező. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 4 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
92/2017. (V. 23.) 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 „végelszámolás alatt” 2016. évi számviteli törvény 
szerinti beszámolójának, közhasznúsági mellékletének elfogadásáról, bejegyzett 
könyvvizsgálójának cégjegyzékből való törléséről, és a felügyelőbizottság tagjainak 
újraválasztásáról 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 Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-034862, 
székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény rendelkezései alapján a társaság 2016. évre szóló egyszerűsített éves 
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 209.129 e Ft eszköz-forrás egyező végösszeggel 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
93/2017. (V. 23.) 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 „végelszámolás alatt” 2016. évi számviteli törvény 
szerinti beszámolójának, közhasznúsági mellékletének elfogadásáról, bejegyzett 
könyvvizsgálójának cégjegyzékből való törléséről, és a felügyelőbizottság tagjainak 
újraválasztásáról 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 Városgazdálkodási Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-034862, 
székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.;) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság -28.458 
eFt mérleg szerinti eredményét elfogadja, és megállapítja, hogy a mérleg szerinti eredmény alapján 
döntést nem kell hoznia a 2016. évi adózás utáni eredmény felhasználása tárgyában. 
 
Határid ő: 2017. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
94/2017. (V. 23.) 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 „végelszámolás alatt” 2016. évi számviteli törvény 
szerinti beszámolójának, közhasznúsági mellékletének elfogadásáról, bejegyzett 
könyvvizsgálójának cégjegyzékből való törléséről, és a felügyelőbizottság tagjainak 
újraválasztásáról 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 Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-034862, 
székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.;) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa megállapítja, hogy a 
társaság cégjegyzékbe bejegyzett könyvvizsgálójának, a B’ARTBOX Könyvvizsgáló Kft.-nek 
(székhely: 1163 Budapest, Sasfészek út 47.; cg.01-09-364345) a megbízatása 2017. május 31. 
napjával lejár, erre tekintettel felhatalmazza a társaság végelszámolóját a szükséges cégadat 
változási eljárás megindítására. 
A képviselő-testület elfogadja a társaság alapító okiratának változásokkal egységes szerkezetbe 
foglalt szövegét. 
 
Határid ő: 2017. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
95/2017. (V. 23.) 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 „végelszámolás alatt” 2016. évi számviteli törvény 
szerinti beszámolójának, közhasznúsági mellékletének elfogadásáról, bejegyzett 
könyvvizsgálójának cégjegyzékből való törléséről, és a felügyelőbizottság tagjainak 
újraválasztásáról 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 
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Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” (cg.száma: 10-09-034862, 
székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.;) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 
felügyelőbizottsági tagjainak 2017. június 1. napjától 2019. május 31. napáig tartó határozott 
időtartamra az alábbi személyeket megválasztja azzal, hogy a felügyelőbizottsági tagok 
tevékenységük ellátásáért díjazásban nem részesülnek: 
Jagodics István (anyja neve: Kurdi Magdolna, lakik 3000 Hatvan, Székely utca 2.) 
Kókainé Juhász Éva (anyja neve: Pádár Magdolna Gizella, lakik: 3000 Hatvan, Eötvös u. 10.); 
Krizsán Attila (anyja neve: Tovaj Mária, lakik: 3000 Hatvan, Botond u. 2. ) 
 
Határid ő: 2017. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület alapszabályának elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
96/2017. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesület alapszabályának elfogadásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesület (nyilvántartási száma: 10-02-0001388, 1388/1999, székhelye: 3000 Hatvan, Tanács 
u. 9.). módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát elfogadja, valamint felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét, hogy a vonatkozó okiratokat aláírja. 
  
Határid ő: 2017. május 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés Yingtan várossal való testvérvárosi kapcsolat kialakítására vonatkozó 
szándéknyilatkozatról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta:  
 
97/2017. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Yingtan várossal való testvérvárosi kapcsolat 
kialakítására vonatkozó szándéknyilatkozatról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy testvérvárosi 
megállapodást kíván kötni a Kínai Népköztársaságban található Yingtan városával. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a képviselő-testület ezen 
szándékát a kínai fél felé tolmácsolja, a szándéknyilatkozatot a képviselő-testület nevében aláírja, 
továbbá felhatalmazza arra, hogy a megkötendő testvérvárosi megállapodás érdekében a szükséges  
a tárgyalásokat lefolytassa. 
 
Határid ő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért 
fizetendő díjak mértékéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
98/2017. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az egyes anyakönyvi szolgáltatások 
engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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12. napirend 
Előterjesztés a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a 
településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetéséről szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Szabó János főépítész 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
99/2017. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a településfejlesztési koncepció, az integrált 
településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a 
településképi rendelet, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi 
egyeztetéséről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
13. napirend 
Előterjesztés hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról az alapellátás és népegészségügy 
rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése című EFOP-1.8.2-17 kódszámú 
pályázatához 
 
Előterjesztő: Lestyán Balázs alpolgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 

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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
100/2017. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról az 
alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése című EFOP-
1.8.2-17 kódszámú pályázatához tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az alapellátás és 
népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése című EFOP-1.8.2-17 
kódszámú pályázat keretében Dr. Bőze Barna Zsolt háziorvos a Hort Község Önkormányzata által 
létrehozandó praxisközösség tagjaként támogatási kérelmet nyújtson be és a támogatási kérelem 
pozitív elbírálása esetén az abban foglalt célt a praxisközösség tagjai közös együttműködéssel 
megvalósítsák. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására. 
 
Határid ő: 2017. május 31. (a hozzájáruló nyilatkozat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
101/2017. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról az 
alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése című EFOP-
1.8.2-17 kódszámú pályázatához tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az alapellátás és 
népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése című EFOP-1.8.2-17 
kódszámú pályázat keretében Dr. Éger Ildikó háziorvos a Hort Község Önkormányzata által 
létrehozandó praxisközösség tagjaként támogatási kérelmet nyújtson be és a támogatási kérelem 
pozitív elbírálása esetén az abban foglalt célt a praxisközösség tagjai közös együttműködéssel 
megvalósítsák. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására. 
 
Határid ő: 2017. május 31. (a hozzájáruló nyilatkozat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
102/2017. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról az 
alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése című EFOP-
1.8.2-17 kódszámú pályázatához  tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az alapellátás és 
népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése című EFOP-1.8.2-17 
kódszámú pályázat keretében Dr. Viktor Ludmilla háziorvos a Hort Község Önkormányzata által 
létrehozandó praxisközösség tagjaként támogatási kérelmet nyújtson be és a támogatási kérelem 
pozitív elbírálása esetén az abban foglalt célt a praxisközösség tagjai közös együttműködéssel 
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megvalósítsák. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására. 
 
Határid ő: 2017. május 31. (a hozzájáruló nyilatkozat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
103/2017. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról az 
alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése című EFOP-
1.8.2-17 kódszámú pályázatához tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az alapellátás és 
népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése című EFOP-1.8.2-17 
kódszámú pályázat keretében Dr. Jakab Lajos háziorvos a Hort Község Önkormányzata által 
létrehozandó praxisközösség tagjaként támogatási kérelmet nyújtson be és a támogatási kérelem 
pozitív elbírálása esetén az abban foglalt célt a praxisközösség tagjai közös együttműködéssel 
megvalósítsák. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására. 
 
Határid ő: 2017. május 31. (a hozzájáruló nyilatkozat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
104/2017. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hozzájáruló nyilatkozat kiadásáról az 
alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése című EFOP-
1.8.2-17 kódszámú pályázatához tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az alapellátás és 
népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fejlesztése című EFOP-1.8.2-17 
kódszámú pályázat keretében Rüdigerné Dr. Harmat Enikő háziorvos a ………………….. 
Önkormányzata által létrehozandó praxisközösség tagjaként támogatási kérelmet nyújtson be és a 
támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén az abban foglalt célt a praxisközösség tagjai közös 
együttműködéssel megvalósítsák. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a hozzájáruló nyilatkozat 
aláírására. 
 
Határid ő: 2017. május 31. (a hozzájáruló nyilatkozat kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
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14. napirend 
Előterjesztés megosztással vegyes adásvételi és csereszerződés utólagos 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
105/2017. (V. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a megosztással vegyes adásvételi és 
csereszerződés utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Hatvan Város 
Önkormányzata és a NIPÜF Hatvan Ipari Park Korlátolt Felelősségű Társaság között a 907/2016. 
(XII. 5.) és a 114/2017. (II. 23.) sz. képviselő-testületi határozatok alapján megkötött megosztással 
vegyes adásvételi és csereszerződést, amely a határozat mellékletét képezi. 
 
Határid ő: 2017. május 31. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
15. 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. 
 
 
 

 Papp István Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság  
 elnökhelyettese elnöke   


