
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

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

2016. február 23-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 
 Bánkutiné Katona Mária  gazdálkodási irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Maruzsné Németh Beáta Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezető 
 Vörös József Hatvani Városgondnokság vezetője 

Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
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 tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy vegyék fel 14. napirendi pontként a hatvani 759/5 hrsz.-ú ipari terület teherszállítás 
céljából történő megközelíthetősége céljából kötendő megállapodásról szóló előterjesztést, 15. 
napirendi pontként a Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a napirend módosítását elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 
napirend módosítását. 
 
Kérte, hogy aki a napirendet a fenti módosítással együtt elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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32/2016. (II. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2016. február 
23-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d: 
Nyílt ü l é s: 
 

1. Előterjesztés Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolóról 
 

 Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 

2. Előterjesztés Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
3. Előterjesztés a Hatvani Városgondnokság alapító okiratának módosításáról 

 
 Előadó az 1-2. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

4. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
5. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

6. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának, 
szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának módosításáról 

 
7. Előterjesztés a közterületek elnevezéséről 

 
 Előadó a 4-7. napirendi pontig: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

8. Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 
 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a kiemelt sportegyesületek között létrejövő 
2016. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról 

 
10. Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város 

Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodásokról a 2016. évre 
 

11. Beszámoló Hatvan város polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva meghozott 
döntéseiről 

 
 Előadó a 9-11. napirendi pontig: dr. Kovács Éva aljegyző 
 Előterjesztő az 1-11. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 

12. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének az átruházott hatáskörben 
eljárva meghozott döntéseiről 
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 Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

13. Beszámoló a Jogi és Ellenőrzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt határidejű 
határozatairól 

 
 Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök  
 

14. Előterjesztés a hatvani 759/5 hrsz.-ú ipari terület teherszállítás céljából történő 
megközelíthetősége céljából kötendő megállapodásról 

 
 Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

15. Előterjesztés Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 
 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Előterjesztő a 14-15. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 

16. Egyebek  
 
Zárt ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a Gáspár András Bajtársi Egyesület névhasználat iránti engedélykérelméről 
 
 Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  
 
 
1. napirend 
Előterjesztés Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolóról 
 
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: 
 
33/2016. (II. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi 
helyzetéről szóló beszámolóról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének részeként működő Hatvani Hivatásos Tűzoltóság 
által benyújtott, Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. március 4. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazzanak a rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
 
34/2016. (II. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 
6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgondnokság alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
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: 
 
35/2016. (II. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgondnokság alapító 
okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság (székhelye: 3000 
Hatvan, Szepes B. u. 2.) 63/2015. (II. 18.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát, jelen határozat 1. 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. február 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
4. 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 
 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Hogy néz ki ez a gyakorlatban a lakbértámogatás és az ehhez kapcsolódó egyéb támogatások? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Abból kell kiindulni, hogy az üzemeltetőnek vesztesége nem keletkezhet abból, hogy az 
önkormányzat megállapít egyes arra jogosult személyeknek lakbér támogatási kedvezményeket. 
Ezért aki a szociális lakbért fizetni jogosult, ott lakbértámogatásként a különbözetet, - ami a 
szociális lakbér, illetve ami az üzemeltető által kiszámolt önköltség közötti különbözet, - a szociális 
rendelet alapján az önkormányzat megtéríti az üzemeltető részére. Tehát annak aki szociális alapon 
továbbra is jogosult lakásra. Volt egy felmérés, amely a jelenlegi szociális bérlők kb 75%-át 
vizsgálta. Ebből kiderült, hogy ezen szociális bérlők jövedelmi viszonyai már messze meghaladják 
azon jövedelmi viszonyokat, ami alapján szociális lakbért kellene fizetniük. Ez a múlt hibája, hogy 
ez egyszer megállapításra került, és utána soha nem vizsgálták felül. Most felülvizsgáljuk, és azért, 
hogy ezeknek a lakóknak ne legyen hirtelen nagy váltás, hogy például 205 forint helyett 
költségelven már 415 forintot kelljen fizetni, ezért ők lakbér kompenzációt kapnak, úgy hogy 
először a különbözet 2/3-át fizeti az önkormányzat, 1/3-át a lakó. A következő évben ez az arány 
megfordul, és 2018-ra ő a költségelvű lakbér szintjére beáll, hiszen az ő jövedelmi viszonyai már 
nem indokolják azt, hogy szociális lakbért fizessen. Azt még el szeretném mondani, és nagyon 
fontos, hogy történt egy üzemeltető váltás január elsejétől. A Városgazdálkodási Kft. volt, aki a 
tavalyi évben a lakásüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat ellátta. Ezt most a Gazdasági 
Szolgáltató Kft. végzi. A struktúrabeli különbségek miatt a költségelven kiszámított lakbér, így 
jóval kevesebb. Tavaly 835 forint, most pedig 415 forint m2-enként. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Ez miből adódik? 
 
Maruzsné Németh Beáta, a Hatvani Gazdasági Szolgáltató ügyvezetője 
Mi teljesen más rendszerben számoltunk. A Városgazdálkodási Kft. a közös költségeket is 
beleszámolta, mi ezt teljesen külön vettük, mert a régi lakbérrendszer kialakításakor is úgy voltak a 
lakbérek kiszámítva és most is úgy szeretnénk továbbra is, hogy megvan a bérleti díj, amit most a 
rendelet is tartalmaz, illetve üzemeltetési költség. Ez volt az egyik fő rész, ami kiesett belőle, illetve 
a központi költségek. Tehát a Városgazdálkodási Kft. lényegesen nagyobb központi költséggel 
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működött, mint a Gazdasági Szolgáltató Kft. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Én ebből azt a tanulságot is levonom, hogy az üzemeltető váltás a felmerült költségek tekintetében 
mindenképpen indokolt volt, és eddig úgy néz ki, hogy jó lépés.  
 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a 
következő határozatokat hozta: 
 
36/2016. (II. 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. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvan Város Lakáskoncepciójában 
megfogalmazott elvekkel összhangban támogatni kívánja a fecskelakások bérlőit az új 
lakbérrendszerre történő átállás 2016. május 1. – 2018. április 30-a közötti átmeneti időszakában. A 
képviselő-testület megbízza a Gazdálkodási Irodát, hogy gondoskodjon a lakbér-kompenzáció 
esedékes összegének üzemeltető részére történő átutalásáról. 

 
Határid ő: 2016. május 1-jétől folyamatos 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
37/2016. (II. 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. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, 
gazdaságosan fel nem újítható alábbi lakásait - az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 
11/2012. (II.23.) önkormányzati rendeletével összhangban – értékesítésre kijelöli: 

 

 

      Helyrajzi száma Cím m2 
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Sorszám 

1. 4604/14/A/3 Hatvan, Tabán u. 4. fsz.1/A 18 

2. 4604/18/A/12 Hatvan, Tabán u. 22. 3/11. 50 

3. 4604/18/A/14 Hatvan, Tabán u. 22. 4/15. 52 

4. 4604/18/A/15 Hatvan, Tabán u. 22. 4/16. 52 

5. 4604/18/A/17 Hatvan, Tabán u. 22. 4/18. 52 

6. 3978/55/A/31 Hatvan, Pázsit út 11. 1/11. 55 

7. 3978/55/A/33 Hatvan, Pázsit út 11. 1/12 55 

8. 3978/55/A/32 Hatvan, Pázsit út 11. 1/13 55 

9. 3978/55/A/34 Hatvan, Pázsit út 11. 2/1 55 

10. 3978/55/A/36 Hatvan, Pázsit út 11. 2/2 49 

11. 3978/55/A/35 Hatvan, Pázsit út 11. 2/3 55 

12. 3978/55/A/38 Hatvan, Pázsit út 11. 3/3 55 

13. 3978/55/A/42 Hatvan, Pázsit út 11. 4/2 55 

14. 3018/2A/1 Hatvan, Erzsébet tér 3. fsz. 1. 37 

    

 A képviselő-testület megbízza a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási Irodáját, 
hogy a lakások értékesítése céljából tegye meg az előkészítéssel kapcsolatos szükséges 
intézkedéseket. Készíttesse el a lakások értékbecslését, azok alapján folyamatosan terjessze be a  
pályázati kiírásokat a képviselő-testület soron következő ülésére. 

 
Határid ő: 2016. március 30. és azt követően folyamatos 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján. 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazzanak a rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
 
38/2016. (II. 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. 
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5. napirend 
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  
 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte a bizottsági tagokat, hogy 
szavazzanak a rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
39/2016. (II. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának, 
szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának módosításáról  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 3 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: 
 
40/2016. (II. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta  a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Alapító Okiratát a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak 
megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen határozat 2. 
számú mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
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Határid ő:  2016. február 29.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  
 
 
41/2016. (II. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatát.   
 
Határid ő:  2016. február 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  
 
 
42/2016. (II. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Szociális, Gyermekjóléti és 
Egészségügyi Szolgálat Szakmai programját.  
 
Határid ő:  2016. február 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján  
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a közterületek elnevezéséről  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Én kezdeményeztem ezt az előterjesztést. Azt gondolom, hogy köztársasági elnök úr megérdemli, 
hogy városunkban egy impozáns közterület róla kapja a nevét. Az eredeti elképzelés szerint én vagy 
a javaslatban is szereplő sétányt javasoltam elnevezni, illetve itt a Kossuth téren a volt Stahrenberg 
utca átkeresztelése volt még a másik elképzelésem. Sajnos ez utóbbi nem működik, így maradt a 
sétány. Remélem, hogy képviselőtársaim ezt támogatni fogják és sikerül köztársasági elnök úrról 
elnevezni ezt a közterületet.  
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte a bizottsági tagokat, 
hogy aki a határozati javaslat „A” döntési lehetőségét támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a határozati 
javaslat „A” döntési lehetőségét elfogadta. 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte a bizottsági tagokat, hogy 
aki a határozati javaslat „B” döntési lehetőségét támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a határozati 
javaslat „B” döntési lehetőségét nem fogadta el. 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte a bizottsági tagokat, hogy 
aki a határozati javaslat „C” döntési lehetőségét támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság igen szavazat nélkül, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással a 
határozati javaslat „C” döntési lehetőségét nem fogadta el. 
 
 
A bizottság a fentiek alapján az alábbi határozatot hozta: 
 
43/2016. (II. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületek elnevezéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Meszlényi híd létesítését követően lezárult 
telekalakítási eljárás során az ott kialakított területeket közterület névvel kívánja ellátni. 
 
Határid ő: telekalakítási eljárást követően értelem szerint 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Ez még csak egy telek, még nincs helyrajzi száma sem. Addig nem tudunk adni valaminek nevet, 
amíg ez nincs. Ha van, vagy lesz, akkor nyilván erre visszatérünk. 
 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez egy szándéknyilatkozat. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Így van, ez egy szándéknyilatkozat, a határozati javaslat A és B pontja szerint arra, hogy amint lesz 
ennek lehetősége, az önkormányzat elnevezi ezt a területet. A C pont szerint pedig a bizottság 
elutasította, hogy Göncz Árpádról elnevezzenek Hatvanban egy ilyen impozáns közterületet. 
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dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem Göncz Árpádról, hanem egyáltalán senkiről. 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
 
Egyéb 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: 
 
44/2016. (II. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a települési folyékony hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a kiemelt sportegyesületek között létrejövő 
2016. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról  
 
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 8 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: 
 
45/2016. (II. 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 kiemelt 
sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
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határozat melléklete szerinti tartalommal - a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Népkert), melyben 2016. évre összesen 21.800.000 Ft, azaz huszonegymillió-nyolcszázezer 
forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2016. március 1. napjától kezdődő és 
2016. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre.  
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
46/2016. (II. 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 kiemelt 
sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Góliát Diáksport Egyesülettel (székhelye: 
3000 Hatvan, Szabadság út 13.), melyben 2016. évre összesen 600.000 Ft, azaz hatszázezer forint 
támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2016. március 1. napjától kezdődő és 2016. 
december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
47/2016. (II. 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 kiemelt 
sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel 
(székhelye: 3000 Hatvan, Tanács utca 9.), melyben 2016. évre összesen 1.500.000 Ft, azaz 
egymillió-ötszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2016. március 1. 
napjától kezdődő és 2016. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
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Határid ő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
 
48/2016. (II. 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 kiemelt 
sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Szabadidősport Egyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Kossuth tér 2.) az Atlétika Szakosztály támogatására vonatkozóan, melyben 2016. évre 
összesen 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 
2016. március 1. napjától kezdődő és 2016. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.   
 
Határid ő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
49/2016. (II. 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 kiemelt 
sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Úszó Klub Sportegyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Móricz Zsigmond utca 13/b.), melyben 2016. évre összesen 2.500.000 Ft, azaz kétmillió-
ötszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2016. március 1. napjától 
kezdődő és 2016. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
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50/2016. (II. 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 kiemelt 
sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Lokomotív Sport Egyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Boldogi út MÁV Sporttelep), melyben 2016. évre összesen 900.000 Ft, azaz kilencszázezer 
forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2016. március 1. napjától kezdődő és 
2016. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
 
51/2016. (II. 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 kiemelt 
sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 
Hatvan, Dolgozók útja 13.) egyesülettel, melyben 2016. évre összesen 450.000 Ft, azaz 
négyszázötvenezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2016. március 1. 
napjától kezdődő és 2016. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.   
 
Határid ő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
 
52/2016. (II. 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 kiemelt 
sportegyesületek között létrejövő 2016. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 
Hatvan, Dolgozók útja 13.) egyesülettel a Kosárlabda Szakosztály támogatására vonatkozóan, 
melyben 2016. évre összesen 250.000 Ft, azaz kétszázötvenezer forint támogatást nyújt. A 
megállapodás határozott időre, 2016. március 1. napjától kezdődő és 2016. december 31. napjáig 
tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.   
 
Határid ő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesület és Hatvan Város 
Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodásokról a 2016. évre  
 
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. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
53/2016. (II. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport 
Egyesület és Hatvan Város Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodásokról a 
2016. évre szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel  
(székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Alsófokú Diáksport Bizottság 
támogatására vonatkozóan, melyben 2016. évre 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint támogatást 
nyújt. A megállapodás határozott időre, 2016. március 1. napjától 2016. december 31. napjáig kerül 
megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
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54/2016. (II. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport 
Egyesület és Hatvan Város Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodásokról a 
2016. évre szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen 
határozat melléklete szerinti tartalommal - a Heves Megyei Diák- és Szabadidősport Egyesülettel 
(székhely: 3300 Eger, Dobó tér 6/a.) a Hatvan és Körzete Középfokú Diáksport Bizottság 
támogatására vonatkozóan, melyben 2016. évre 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint támogatást 
nyújt. A megállapodás határozott időre, 2016. március 1. napjától 2016. december 31. napjáig kerül 
megkötésre. 
A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatása átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2016. március 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
 
11. napirend 
Beszámoló Hatvan város polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva meghozott 
döntéseiről  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
 
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 
határozatokat hozta: 
 
55/2016. (II. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta  Hatvan város polgármesterének az átruházott 
hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város polgármesterének az 
átruházott hatáskörben eljárva hozott 2015. évi döntéseiről szóló beszámolóját. 
 
Határid ő: 2016. február 26. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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12. napirend 
Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének az átruházott hatáskörben 
eljárva meghozott döntéseiről  
 
Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
 
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: 
 
56/2016. (II. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága dr. Szikszai 
Márta jegyző előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 
az átruházott hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjének az átruházott hatáskörben eljárva hozott 2015. évi döntéseiről szóló 
beszámolóját. 
 
Határid ő: 2016. február 26. 
Felelős: a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
13. napirend 
Beszámoló a Jogi és Ellenőrzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt határidejű 
határozatairól  
 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök  
 
 
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: 
 
 
57/2016. (II. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága a 2015. évi 
átruházott hatáskörben eljárva hozott határozatairól szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2016. február 24. 
Felelős: a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 



 

  

18 

14. napirend 
Előterjesztés a hatvani 759/5 hrsz.-ú ipari terület teherszállítás céljából történő 
megközelíthetősége céljából kötendő megállapodásról  
 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  
 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Azért kértem szót, mert ha nem is helyi képviselőként, de azért a környéken élőként, illetve a 
környék lakosaival kapcsolatot tartóként, azt gondolom, hogy tennünk kellett valamit annak 
érdekében, hogy a Mészáros Lázár úton ne növekedhessen meg a teherforgalom, úgy az ingatlanok, 
mint a személyek védelme érdekében. Örömmel vettem, hogy ez az akciónk sikerrel zárul, és 
sikerül egy ilyen megállapodást kötni a városnak, hogy elkerüli azt a területet ez a forgalom, 
júliusig meg majd kibírjuk valahogy. Köszönjük szépen. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Ez a megállapodás nem a ti akciótok volt. Ezt azért nem így kell mondani, mert nyilván ez egy 
ideiglenes raktár, mert mihelyt az állam megépíti azt a 22 milliárdos állami beruházást, onnantól 
kezdve megszűnik. Nyilván mi sem akartuk azt, hogy az ott lakóknak az ablaka alatt az az 
iszonyatos mennyiségű kamion menjen el. Rendben van, hogy ti is gondját viselitek az ügyeknek, 
de nem ezért csináltuk, hanem azért, hogy mindenkinek jó legyen. Nem baj, hogy ti is csináltátok, 
mindenki jót akar az ott élőknek, ez a lényeg. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Ehhez hagy fűzzem hozzá, hogy a január végi testületi ülés egyebek napirendi pontjában feltettem 
egy kérdést, hogy kell-e aggódni az Újhatvan bizonyos részén élőknek, az akkor még nem publikus 
Mészáros Lázár úton építendő és forgalmat növelő beruházás miatt. Az egyik válasz az volt, hogy a 
város nem tehet semmit az ellen, hogy egy ipari területre behajthassanak. A másik válasz pedig az, 
hogy mivel utat kell építeni, nyilván a város is gondolt arra, hogy az elkerülő úttal kellene 
összekötni, amire pályázat nincs, ezért nem lesz út. Ezt vissza lehet keresni a jegyzőkönyvben. Ha 
mi nem indítjuk el, tartok tőle, hogy nem is lett volna itt út. A lényeg végülis, hogy a mi pici 
hozzájárásunkkal ez megszületett. 
 
 
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: 
 
58/2016. (II. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 759/5 hrsz.-ú ipari terület 
teherszállítás céljából történő megközelíthetősége céljából kötendő megállapodásról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 759/5 hrsz-ú ipari terület teherszállítás 
céljából történő megközelíthetősége, és a Hatvan, Mészáros Lázár úti lakóövezet tehergépjármű-
forgalom alóli mentesítése céljából a hatvani 0335/8 hrsz-ú, kivett út művelési ágú ingatlan 
fejlesztését határozza el, a határozat mellékletét képező megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
A megállapodásban Hatvan Város Önkormányzata által vállalt bruttó 3.810.000 Ft összeg az 
önkormányzat 2016. évi költségvetésében rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2016. február 26. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
15. napirend 
Előterjesztés Hatvan város területén súlykorlátozáshoz kötött behajtás rendjéről szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról  
 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester  
 
 
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: 
 
59/2016. (II. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város területén súlykorlátozáshoz 
kötött behajtás rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
16. 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 
 elnök-helyettese elnöke 


