
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 
2011. december 15-én a Városháza emeleti kistermében 830órai kezdettel megtartott 
rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné              bizottsági tag  
 Rodek Antal    bizottsági tag 
            
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Egyed László jegyzői irodavezető 
              Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan távol van: 
 Papp István bizottsági tag 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök: 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes 
az 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
 
Kérte, hogy aki a napirendet támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
423/2011. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2011. 
december 15-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d : 

1. Előterjesztés a Nagygombosért Polgári Egyesület nevében a képviselő-testülethez intézett 
levéllel kapcsolatos döntésre 

 Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 
 Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 

 
1. napirend 
Előterjesztés a Nagygombosért Polgári Egyesület nevében a képviselő-testülethez intézett 
levéllel kapcsolatos döntésre 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 
 
Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
Nagyon nehéz helyzet! El kell mondanom, hogy felháborítónak tartom, hogy önhibájukon kívül 
bajba került emberek sorsából politikai ügyet csinálnak. Be kell tartani a jogszabályokat és a politikai 
kultúrát. A politikai haszonszerzés ezen módját felháborítónak tartom. 
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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: 

 
424/2011. (XII. 15.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Nagygombosért Polgári Egyesület nevében a 
képviselő-testülethez intézett levéllel kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a jelen határozat meghozatalakor 
még nem létező Nagygombosért Polgári Egyesület elnöke által írt tiltakozó levél kapcsán tett 
előterjesztést. 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a levélben foglaltak valótlansága, személyiségi jogokat súlyosan 
sértő tényállításai miatt büntető feljelentéssel él a Heves Megyei Főügyészségen, egyben 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat mellékletét képező feljelentést a 
képviselő-testület nevében és képviseletében haladéktalanul tegye meg. 
 
Határid ő : azonnal 
Felelős : Hatvan város polgármestere a Jegyzői iroda útján 
 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, ezért megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság ülését befejezettnek 
nyilvánította. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Püspökiné Horváth Melinda Nádas Sándor 
 jegyzőkönyvvezető Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
  elnöke 


