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

2017. augusztus 22-én a Városháza kistermében 800 órai kezdettel megtartott nyílt 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 Basa Zoltán bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Kovács Éva aljegyző 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 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 bizottsági elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
124/2017. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. 
augusztus 22-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d: 
N y í l t   ü l é s: 
 
 

1. Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról 

  
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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2. Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda alapító okiratának módosításáról 
  
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő az 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Zagyvakörnyéki Települési Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése 
Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Szeretném, ha tételesen felsorolnák, hogy milyen hátrányok érik a várost, ha belemegyünk ebbe a 
megállapodásba. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Azt, hogy milyen hátrányok érik a várost, azt perpillanat nem lehet megmondani. Ez egy új társulás. 
Azzal indult az egész, hogy a jelenlegi társulásnak a társulási megállapodását kívánták módosítani. 
Ezt, mint egy elfogadandó anyagként kapta meg a város. Ehhez úgy, mint az új társulás esetében a 
kérdéseinket, észrevételeinket megtettük. Ekkor a társulás elnöke úgy döntött, hogy nem egyeztet az 
önkormányzatokkal. Azt kell tudni, hogy egy meglévő társulás társulási megállapodásának 
módosításához minden önkormányzat minősített többséggel meghozott támogató döntése 
szükséges. Válaszokat nem kaptunk, Hatvan tartózkodott, egyébként pedig Nagykökényes nem 
szavazta meg. Itt is bejöhetett volna ez a módosítás, csak a kérdéseinkre nem kaptunk érdemi 
választ, emiatt második körben ez nem ment. Úgy döntött Heréd község polgármestere, hogy egy új 
társulást hoz létre. Ez annyival könnyebb, hogy aki elfogadja az alapító okiratot, az benne van, aki 
nem fogadja el, az nincs benne. Itt már egy véleményezési kört biztosítottak. Az előterjesztés 
mellékletét képezi az a szakmai véleményezés, amely egyrészt pályázati oldalról, másrészt a 
társulás működése szempontjából tett fel tisztázó kérdéseket. Egy előnye biztosan lesz a társulásból 
Hatvannak, ugyanis a települések egyenlő arányban viselik a költségeket. Eddig ez 
lakosságarányosan történt, és nagyságrendjénél fogva Hatvan sokkal több költséget viselt, mint a 
többi település. Egyébként a társulás ennek az új KEOP-os pályázatnak a megvalósítására jön létre. 
Látszik, hogy a kérdéseket feltettük, látszik az is, hogy milyen válaszokat kaptunk. Tulajdonképpen 
még ők sem tudják, hogy mi lesz ebben a pályázatban. Azért döntött úgy polgármester úr, hogy ezt 
beterjeszti a testület elé, mert kimaradni semmiképpen sem akarunk. Ez egy térségi pályázat, 
települések önállóan nem pályázhatnak ebben a rendszerben, és nem lenne jó, ha Hatvan a 
hulladékgazdálkodási rendszer következő fejlesztési etapjából kimaradna. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Polgármester úr a következő testületi ülésre meghívja Szabó Zsolt államtitkár urat és Kómár József 
elnök urat, hogy tartsanak egy tájékoztatást nekünk, hogy mégis hogyan képzelik el a jövőt. 
 
 
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:  
 
125/2017. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodásának elfogadásáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társulás Társulási Megállapodását a határozat melléklete 
szerint és ezzel az önkormányzat alapító tagként csatlakozik a Zagyvakörnyéki Települési 
Szilárdhulladék-gazdálkodás Fejlesztése Társuláshoz. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat melléklete 
szerinti Társulási Megállapodást aláírja.  
 
Határid ő: 2017. augusztus 25. (határozat megküldésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Százszorszép Óvoda alapító okiratának módosításáról 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
126/2017. (VIII. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Százszorszép Óvoda alapító 
okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Százszorszép Óvoda (székhely: 3000 
Hatvan, Hajós A. u. 3.) 269/2011. (V. 26.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott, a 
328/2013. (V. 30.) számú, a 450/2014. (V. 29.) számú, valamint a 381/2015. (V.28.) számú 
képviselő-testületi határozattal módosított, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező módosító 
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okiratot, valamint a határozat 2. számú mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság nyílt ülését 
befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


