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

2015. február 17-én a Városháza emeleti kistermében 1300órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 Nádas Sándor     bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnök-helyettes 
 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 jegyzői irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Maksáné Benei Katalin jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes az 5 
bizottsági tagból 5 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - az elnök 
mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet aláíró bizottsági tag 
Papp István legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta Papp 
István bizottsági elnök-helyettest 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: 
 
38/2015. (II.17.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. február 17-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 létesítmény üzemeltetési feladatok ellátásának átszervezéséről 
 

2. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
Előadó az 1-2. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Előterjesztő az 1-2. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

 
1. napirend 
Előterjesztés létesítményüzemeltetési feladatok ellátásának átszervezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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dr. Szikszai Márta jegyző 
Jelen előterjesztésben a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft-től további feladatok kerülnek 
intézményi kereten belül történő ellátásra, átvételre, a strand, az uszoda, a piacok és a temető üzemeltetése. 
Ezen feladatok ellátására a Hatvani Városgondnokság mellett új intézményt hozunk létre. A feladatokból 
származó bevételek és kiadások jobban kiegyenlítik majd egymást. Számításaink szerint a strand-uszoda, 
illetve a piac bevételei és kiadásaiból önfenntartónak kellene lennie. A temető üzemeltetéséhez a támogatást 
az intézménynek továbbra is biztosítjuk, ahogy a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.-nél 
is tettük. Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag az imént jelezte, hogy kimaradt az előterjesztésből két 
üzemeltetési feladat. Mégpedig az Ady Endre Könyvtár mellett található nyilvános illemhely, erről nem 
kaptunk információt a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft-től. A Kossuth téri kispiacot 
pedig összevontan kezeltük a Hunyadi téri piaccal. Mielőtt módosító indítványt nyújtanánk be, meg kell 
vizsgálnunk, hogy külön helyrajzi számon szerepel-e a két piaci terület.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Információim szerint a nyilvános illemhely jelenlegi helye csak átmeneti. Havassy Kálmán úr nem tudott az 
ülésen részt venni? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A testületi ülésen ott lesz.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kaphatnánk valami tájékoztatást vele kapcsolatban? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A Hatvani Városgondnokság intézményvezetői állását pályázta meg. Ez a pályázat a február végi testületi 
ülésen kerül majd elbírálásra. Havassy Kálmán urat a pályázata alapján hallgattuk meg. Nagyon jó a 
referenciája. Balassagyarmaton 7 évig a városi intézmények vezetésében második számú vezetőként vett 
részt. Műszaki menedzser végezettséggel, valamint uszodához kapcsolódó végzettséggel is rendelkezik. A 
strandüzemeltetés kimondottan az ő egyik fő feladata volt.  
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Valóban 14 fős létszámkerettel megoldható a strand, az uszoda és a piac üzemeltetése? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Jelenleg is 14 fős a létszám, illetve a nem folyamatos munkateher miatt megbízásokat adnak. Az a 
személyzet, aki télen az uszodában van, nyáron a strandon látja el a feladatokat. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 6 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 6 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatokat hozta: 
 
39/2015. (II. 17.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a létesítményüzemeltetési feladatok ellátásának átszervezéséről 
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 
alapító okiratát akként módosítja, hogy a köztemetők fenntartását, mint közfeladatot feladat-ellátási  körébe 
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átveszi, elfogadja a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező alapító okiratot módosító okiratot, valamint a 2. 
sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határid ő: 2015. február 20. 
Felelős: Horváth Richárd polgármester a Gazdálkodási Iroda útján 
 
40/2015. (II. 17.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a létesítményüzemeltetési feladatok ellátásának átszervezéséről 
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 a köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladat-ellátása miatt 5 fővel megemeli, valamint az 
elvárt megváltozott munkaképességű munkavállalók létszámának az össz- dolgozói létszám 5 %-át el kell 
érnie, azaz 4 fő csökkent munkaképességű munkavállaló alkalmazása miatt mindösszesen a létszám 91 főre 
alakul. 
 
Határid ő: 2015. február 20. 
Felelős: Horváth Richárd polgármester a Gazdálkodási Iroda útján 
 
41/2015. (II. 17.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a létesítményüzemeltetési feladatok ellátásának átszervezéséről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete közfeladat ellátására az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény alapján Hatvani Szolgáltató Intézmény néven 2015. március 1. napi hatállyal költségvetési 
szervet hoz létre, elfogadja a Hatvani Szolgáltató Intézmény melléklet szerinti alapító okiratát, valamint 
annak aláírására felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. A költségvetési szerv székhelye: 3000 Hatvan, 
Temető u. 14/A. 
 
Határid ő: 2015. március 1. 
Felelős: Horváth Richárd polgármester a Gazdálkodási Iroda útján 
 
42/2015. (II. 17.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a létesítményüzemeltetési feladatok ellátásának átszervezéséről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény, mint költségvetési szerv 
létszámkeretét 14 főben állapítja meg. 
 
Határid ő: 2015. február 20. 
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Felelős: Horváth Richárd polgármester a Gazdálkodási Iroda útján 
 
43/2015. (II. 17.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a létesítményüzemeltetési feladatok ellátásának átszervezéséről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetőjének Havassy 
Kálmánt nevezi ki határozott időre, a pályáztatási eljárás lefolytatásáig, legfeljebb 2015. május 31. napjáig. 
A vezető havi illetményét az alábbiak szerint állapítja meg: 
- az F fizetési osztály 7 fizetési fokozat garantált illetménye:     149.145,-Ft  
- összesen:          149.145,-Ft 
- összesen kerekítve:                                                                                                  149.100,-Ft  
-garantált összegen felüli -munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):                120.900,-Ft  
 -magasabb vezetői pótlék: (250%):                                                                              50.000,-Ft 
  mindösszesen:                     320.000 -Ft 
             
Határid ő: 2015. március 1. 
Felelős: Horváth Richárd polgármester a Gazdálkodási Iroda útján 
 
44/2015. (II. 17.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a létesítményüzemeltetési feladatok ellátásának átszervezéséről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. §-a alapján a Hatvani Szolgáltató Intézmény magasabb vezetői munkakör betöltésére 
pályázatot ír ki a melléklet szerinti tartalommal. 
 
Határid ő: 2015. február 20. (pályázat kiírására) 
Felelős: Horváth Richárd polgármester a Jegyzői Iroda útján 
 
2. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Szerintem elírás történt. A Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal működési bevétele 5.381. eFt. Három db 
nulla hiányzik. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az összegek ezer forintban értendőek. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Igen, akkor ez pontosan 5.381.000 Ft., de ez nem 5 milliárd Ft. lenne? 
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Nem. Ez az összeg csupán működési bevétel. Az 1/a. mellékletben van részletezve a bevétel tervezése. 
Röviden tájékoztatnám a Tisztelt Bizottságot a költségvetés alakulásáról. Először egy helyreigazítással 
kezdeném. Elírás történt a 2.d mellékletben. A hulladékbiztosi feladatok ellátásánál az Enilove Kft. lett 
feltüntetve, mely helyesen Envilove Kft. Több hónapig dolgoztunk a költségvetésen. A kialakult előirányzat 
alapján a 2015. évben az önkormányzat kiadása és bevétele 7.005.473.000 Ft. Az 1/a. mellékletben jól 
látható, hogy működési szempontból egyensúlyban van a város, nincs működési hiány. Sőt iparűzési adó 
bevételből felhalmozást is tudtunk betervezni. A fejlesztések vonatkozásában számításba vettük a tavalyi 
évről áthúzódó feladatokat, illetve a már megnyert pályázatokat és a leendő beruházásokat is, ez viszont a 
bevételi oldalon 556.680. eFt. hiányként mutatkozik. Ezt fejlesztési hitel beállításával tudtuk kompenzálni. 
Fontos megjegyeznem, hogy a bevétel-kiadás egyensúlya miatt állítottuk be a hitelt, de nem tervezzük a 
felvételét. Különböző pályázati lehetőségekkel próbálnánk finanszírozni a beruházásokat, amennyiben ez 
mégsem lehetséges, akkor az esetleges tényleges hitelfelvételről természetesen majd a képviselő testület fog 
döntést hozni. A kiadási oldalon a működtetésben történt változásokat, a költségvetési szervek létrehozását 
felvezettük.  
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Szeretném megköszönni, hogy a Kft. nevének elírásával kapcsolatban figyelnek az ellenzéki médiára.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
45/2015. (II. 17.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének 
elfogadásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nádas Sándor Papp István 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
 elnöke elnök-helyettese 
 


