
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának  

2016. január 26-án a Városháza emeleti kistermében 900órai 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 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 dr. Veres András előkészítésben közreműködő 

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 legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül 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: 
 
11/2016. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2016. január 
26-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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Üzemeltető Kft. székhelyének áthelyezéséről és az alapító okirat módosításáról 
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2. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 
módosításáról 
Előadó az 1-2. napirendi pontnál: dr. Veres András ügyvéd 
 

3. Előterjesztés a „Törődés az emberiséggel és annak sorsával – ez álljon az érdeklődése 
központjában minden technikai erőfeszítésnek. (Einstein)” című pályázattal kapcsolatos 
döntésről 

 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 

 
4. Előterjesztés közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötéséről 

 
 Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

5. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 

 
 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

6. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár alapító okiratának és létszámkeretének módosításáról 
 

7. Előterjesztés a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület 2015. évi beszámolójáról 
 

8. Előterjesztés Hatvan város címere és logója használatának engedélyezéséről 
 

9. Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság új tagjának 
megválasztásáról 

 
10. Előterjesztés a képviselő testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
11. Előterjesztés a gyermekfoglalkoztató és az élménytér, valamint a Nagy Endre 

rendezvényterem belépő- és teremhasználati díjairól 
 

 Előadó a 6-11. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva aljegyző 
 Előterjesztő az 1-11. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester  

 
12. Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2016. évi munkatervéről 

 
 Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 

13. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről 
 

 Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Előterjesztő a 12-13. napirendi pontnál: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 

 
Zárt ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság névhasználat iránti engedélykérelméről 
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 Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 
Kft. székhelyének áthelyezéséről és az alapító okirat 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
12/2016. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. székhelyének áthelyezéséről és az alapító okirat 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a társaság székhelyét 2016. február 1. 
napi hatályba lépés mellett a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alá helyezi át a 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24. szám egyidejű törlése mellett. 

 
Határid ő: 2016. február 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
13/2016. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. székhelyének áthelyezéséről és az alapító okirat 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. (cg.száma: 10-09- 034259, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a társaság alapító okiratát a jelen 
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határozat mellékletében foglalt módosító okirat rendelkezései szerint módosítja, és felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat aláírására.  
 
Határid ő: 2016. február 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
14/2016. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-
vel műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 
12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal 
megkötött műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződést jelen határozat melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalva 
módosítja. 

2. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgáltatási szerződés módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét 
a közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 

Határid ő: 2016. február 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
3. napirend 
Előterjesztés a „Törődés az emberiséggel és annak sorsával – ez álljon az érdeklődése 
központjában minden technikai erőfeszítésnek. (Einstein)” című pályázattal kapcsolatos 
döntésről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda 
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Basa Zoltán bizottsági tag 
Szeretnék erről bővebb tájékoztatást kérni, különösképpen erre a levélre, ami 2015. június 1- re van 
keltezve, hogy mit takar és milyen feltételeket támasztott az önkormányzattal szemben. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez az Öveges Program. Arról van szó, hogy az önkormányzat kapott egy bírságot, méghozzá azért, 
mert a szoftvereknek nem kizárólagos jogot biztosítottak. Ezt mi támadjuk, mert az 
önkormányzatnak nem kellett tisztában lennie azzal, hogy ezeket a szofvereket hol, mikor és kinek 
adta el a szoftvernek az előállítója. Tehát nekünk a szerződő partnernek az egyéb szerződéses 
jogviszonyairól nem kellett tájékozódnunk. Ezt a bírságot kiszabó döntést bíróság előtt 
megtámadtuk. A bíróságnál a keresetindítási határidő letelt volna, hogy ha mi még várunk a  testület 
döntésére, így polgármester úr ezt a levelet aláírta, beadta, és most ezt hagyja utólagosan jóvá a 
képviselő-testület. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Mindig a legutolsó felhasználó visel mindenfajta helytállást, anyagilag, erkölcsileg. Az 
önkormányzat pályázott erre az Öveges Programra. Országos szinten mindenkit megbüntettek 
kisebb-nagyobb mértékben. Volt egy cég, akinek volt egy tanulmánya, ami a program 
használhatóságát és minőségét javító kis kötetet is megjelentetett. Ő úgy adta el minden iskolának, 
hogy külön személyre szabottan és egyedileg van megírva. Ez nagy „kamu” volt, mert egy volt, 
amit mindenhová eladott. Ezt kormányzati szinten ellenőrizték és minket, végfelhasználókat 
büntetnek meg. Mi peresítettük ezt az ügyet, ezt a pénzt nem fizetjük ki. Mi teljesen vétlenek 
vagyunk, mert kaptunk egy anyagot, amiről nem tehetünk. Vizsgálnia kellett volna annak, aki a 
projektmenedzsmentet látta el, hogy ez jogtiszta-e, hogy egyáltalán lehet-e alkalmazni minden 
iskolára. Tehát mi ebben az esetben vétlenek vagyunk. A bíróság ki fogja deríteni, hogy ki működött 
ebben közre, ki ennek a cégnek a tulajdonosa. De ez egy másik kérdés, bírságot egy fillért sem 
fizetünk. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Köszönöm a tájékoztatást. Nagyon örülök, hogy ez semmilyen költséggel nem fog járni. Bízom 
benne, hogy jogilag is jól fogunk kijönni a dologból. Erkölcsi és etikai aggályaim vannak. 
Említetted, hogy talán ki lesz a felelőse a dolognak, de azért ez mégiscsak nonszensz. Amikor 
elfogadta az előző testület, hogy olyan cégek kerültek bele, akiket nyilván felülről irányítottak, az 
összefonódások nem derültek ki idejében, ennek a felelősét jó lenne megtalálni. Az itt említett két 
cég egy tőről fakad, már ott gyanúsnak kellett volna lennie. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
A bíróság meg fogja határozni a felelősöket. Mi vétlenek vagyunk. Maga az önkormányzat nem 
vizsgálta, nem vizsgáltatta, mert a projektmenedzsment, aki a lebonyolító, annak kellett volna ezt 
végig vinnie. Neki kellett volna ezekre az ügyekre odafigyelni. Ez így alakult. Be van építve, 
készen van, használják, nagyon jó. Tehát magával a kivitelezéssel különösebb probléma nem volt, 
az egész jól működik. Majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ebből lesz még szerzői jogi ügy is, ami 
komoly, mert 3-8 évig terjedő büntetés lehetséges.  
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Ha megszületik a bírósági döntés, akkor remélem, hogy utána az önkormányzat tervez lépéseket ez 
ügyben és meg lesz nevezve, akár kommunikálva is a felelőse. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
15/2016. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Törődés az emberiséggel és annak sorsával 
– ez álljon az érdeklődése központjában minden technikai erőfeszítésnek. (Einstein)” című 
pályázattal kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a „Törődés az emberiséggel és annak 
sorsával - ez álljon az érdeklődése központjában minden technikai erőfeszítésnek. (Einstein)” című 
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0019. azonosítószámú pályázattal kapcsolatos, a Miniszterelnökség által 
szabálytalansági eljárás során hozott határozatot, melyben az alkalmazott pénzügyi korrekció a 
szoftverbeszerzés tekintetében nettó 23.622.000.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 29.990.940.-Ft, míg a 
tanulói munkafüzet és szaktanári segédlet elkészítése vonatkozásában nettó 12.138.000.-Ft + ÁFA, 
azaz bruttó 15.415.260.-Ft. volt.  
A képviselő-testület a határozat ellen benyújtott bírósági kereset indításával – melyben Hatvan 
Város Önkormányzata kéri a bíróságtól a korrekcióval érintett mindösszesen bruttó 45.406.200.-Ft. 
jogszerű felhasználásának megállapítását – egyetért.  
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
4. napirend 
Előterjesztés közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Indokolni szeretnék, és nem teljes mértékben ide kapcsolódik, de közfoglalkoztatás, amivel 
semmilyen részről nem tudok egyetérteni. Tavaly Szabó Zsolt államtitkár úr felállt és azt mondta, 
hogy azért, mert én nem vagyok hatvani. De továbbra is kitartok amellett, hogy a közfoglalkoztatási 
program úgy ahogy van rossz, tehát ezzel kapcsolatban minden nemű szavazástól tartózkodni 
fogok, mert a program megbélyegző, és az emberek sorsát viszonylag meghatározó dolgokhoz én 
nem adom a szavazatomat. Nem beszélve arról, hogy azonos státuszú emberekből egyikből 
kiskirályt csinál, a másikból pedig egy mindent kiszolgáló embert, úgyhogy most is tartózkodni 
fogok ezzel kapcsolatban. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
16/2016. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 
együttműködési megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézménnyel (székhely: 
3000 Hatvan, Temető u. 14/a. képviseli: Havassy Kálmán intézményvezető) együttműködési 
megállapodást köt a közfeladatok ellátásához kapcsolódó közfoglalkoztatásra. A képviselő-testület 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2016. január 31. (az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazzanak a rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
17/2016. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 
szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár alapító okiratának és létszámkeretének módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
 
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. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
18/2016. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Ady Endre Könyvtár 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 Ady Endre Könyvtár (székhelye: 3000 
Hatvan, Radnóti tér 2.) 385/2015.(V.28.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, jelen határozat 1. sz. 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. 
 
Határid ő: 2016. január 29.  (értesítésre)    
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
19/2016. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Ady Endre Könyvtár 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 Ady Endre Könyvtár létszámkeretének 0,5 
fővel való növelését jóváhagyja, a létszámkeretet összesen 12 főben állapítja meg. 
 
Határid ő: 2016. január 29.  (értesítésre) 
Felelős: az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület 2015. évi beszámolójáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Le a kalappal az Egyesület előtt, nagyon szép munkát végeznek. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte a bizottsági tagokat, 
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: 
 
20/2016. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület 2015. 
évi beszámolójáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület 
(székhely: 3000 Hatvan, Akácfa utca 3.) 2015. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. február 5. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Irodájában útján. 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés Hatvan város címere és logója használatának engedélyezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
A Gödöllői Királyi Kastélyhoz került a Hatvani Vadászati Múzeum és kérik továbbra is ezeknek a 
használatát. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
21/2016. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város címere és logója használatának 
engedélyezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Gödöllői Királyi Kastély 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (cg.száma: 13-09-129463, székhelye: 2100 
Gödöllő, Grassalkovich-kastély 5852.), hogy a feltüntesse Hatvan város címerét és logóját a 
Vadászati Múzeum és az ott szervezett programok népszerűsítése céljából, marketing- és 
kommunikációs anyagokon, kiadványokon, helyszíni kiírásokon és ajándéktárgyakon. A társaság a 
címert és a logót reklámfelületen is használhatja, ezért a társaság összesen 2.000,-Ft összegű 
egyszeri díjat köteles fizetni az önkormányzat részére. A társaság az egyszeri díj megfizetését 
követően, de leghamarabb 2016. február 1-jétől visszavonásig használhatja a címert és a logót a 
Vadászati Múzeum, kérelmező gazdasági társaság általi üzemeltetésének ideje alatt. 
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Határid ő: 2016. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság új tagjának 
megválasztásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
22/2016. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottság új tagjának megválasztásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kondek Zsolt önkormányzati képviselőt 2016. 
február 1-i hatállyal az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság tagjának megválasztja. 
  
Határid ő: 2016. február 5. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
10. 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 a bizottsági tagokat, hogy 
szavazzanak a rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
23/2016. (I. 26.) 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 
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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. 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés a gyermekfoglalkoztató és az élménytér, valamint a Nagy Endre 
rendezvényterem belépő- és teremhasználati díjairól 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
24/2016. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a gyermekfoglalkoztató és az élménytér, 
valamint a Nagy Endre rendezvényterem belépő- és teremhasználati díjairól 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. által üzemeltetett gyermekfoglalkoztató, 
élménytér és a Nagy Endre rendezvényterem belépőjegy árait, valamint terembérleti díjait 2016. 
február 1. napjától a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti összegekkel jóváhagyja azzal, 
hogy az ügyvezető a fenntartó képviselőjével együttesen esetenként jogosult a mellékletben 
meghatározott belépőjegy áraktól és terembérleti díjaktól eltérő, kedvezményes díjakat biztosítani. 
 
Határid ő: 2016. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2016. évi munkatervéről 
 
Előterjesztő: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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25/2016. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága a képviselő-
testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 26. § (1) és (2) bekezdése alapján 2016. évi munkatervét a jelen határozat 
melléklete szerint elfogadja. 
A bizottság felkéri a bizottság elnökét és a jegyzőt, hogy a bizottsági ülések előkészítését a 
munkaterv szerint szervezzék. 
 
Határid ő: 2016. február 5. (tájékoztatásra) 
Felelős: a Jogi és Ellenőrzési Bizottsági elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
13. napirend 
Előterjesztés a közterületek elnevezéséről 
 
Előterjesztő: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Eredetileg az  egyebek napirendi pontnál szerettem volna hozzászólni, de talán ehhez kicsit 
kapcsolódik, amit mondani szeretnék. Többen megkerestek azzal, hogy nagyon szeretnék, hogy ha 
Hatvan városban az egyik közterületet elneveznénk Göncz Árpád köztársasági elnökről. Jelezni 
szeretném a Tisztelt Bizottságnak is, hogy a következő ülésünkre egy előterjesztést fogok tenni 
arról, hogy Hatvan város vállalja azt, hogy egy közterületet elnevez a volt köztársasági elnök úrról. 
 
 
Egyéb 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: 
 
26/2016. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2016. február 
1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 10698. hrsz.-ú út elnevezésére a     
„ Kóczos kertsor” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2016. január 31. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
27/2016. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2016. február 
1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 054/13 hrsz.-ú út elnevezésére a 
„Zöld utca” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2016. január 31. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
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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. 

 
 

 
 
 

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


