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

2016. április 26-én a Városháza kistermében 900órai kezdettel megtartott üléséről. 
 
Jelen vannak:   Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnök-helyettes 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol:  Basa Zoltán bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:    dr. Szikszai Márta jegyző 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária  gazdálkodási irodavezető 
 Lukács László osztályvezető 
 Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 
 Vladár Roland Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet vezetője 
 Széll-Fehér Martina  Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű 
Társaság ügyvezetője 

 Nagy Ferenc Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú 
Kft. ügyvezetője 

 Maruzsné Németh Beáta Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezetője 
 dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
 Besenyiné László Andrea belső ellenőr 
 Szép Éva belső ellenőr 
 Tóth Györgyné vezető védőnő 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, 
az 5 bizottsági tagból 4 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 és tartózkodás nélkül elfogadta 
Papp István bizottsági elnök-helyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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74/2016. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2016. április 
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. Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2015. évi működéséről 

  Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. II. félévi feladat-végrehajtási 
tevékenységéről, számviteli törvény szerint beszámolójáról és az adózás utáni eredmény 
felhasználásáról, könyvvizsgáló jogviszonyának megszűnéséről és az alapító okirat 
módosításáról 

 3. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel 
megkötött megállapodás módosításáról 

 4. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 
önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
üzemeletetésére szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 
  Előadó a 2-4. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 

 
5. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 

elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

6. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló 
közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 
 Előadó az 5-6. napirendi pontig: Schósz Gabriella műszaki irodavezető 

 
7. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 

használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

8. Előterjesztés feladat-ellátási szerződés megkötéséről 
 

Előadó a 7-8. napirendi pontig: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

9. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület 
között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2016. évre 

 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 

10. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 
 

Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
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11. Előterjesztés a Szúnyog szigeten önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok 

vagyonkezelésbe adásáról 
 
12. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

13. Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 
2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

 
Előadó a 11-13. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Előterjesztő az 1-13. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 

14. Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2015. évi tevékenységéről 
 

Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Előterjesztő: Lestyán Balázs alpolgármester 
 

Z á r t  ü l é s:  
1. Előterjesztés a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetés 

adományozására     
 Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 

 Előterjesztő: Hatvan város polgármestere 
 
1. napirend 
Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2015. évi működéséről 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag A gazdálkodásról szóló kimutatásban a 3. oldalon szerepel, hogy gépkocsi adó több mint 500 000 
forint. Ez nem elírás? 
 
Vladár Roland Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet vezetője A cégeknek és közhasznú szervezeteknek kötelező cégautó adó megfizetése a tulajdonukban és 
használatukban lévő gépjárművekre. Nekünk két autónk van, ennek a két autónak a negyedéves 
összes adóterhe 132 000 forint. Egy évre vonatkozóan 526 000 forint. Ezt jelenleg az OPSZ 
támogatásban kiutalja. Ez csak az idei évig történik így, mert olyan sok autó van már az országban, 
hogy anyagilag nem bírják finanszírozni. Idén csak fél évig kaptunk erre támogatást és fél év után 
döntik el, hogy melyek azok az egyesületek, amelyek autóira nem tudják ezt majd biztosítani.  
 
Rodek Antal bizottsági tag Köszönöm szépen a választ, a munkájukhoz pedig gratulálok, mert hasznos tevékenységet 
végeznek.  
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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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
75/2016. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 
2015. évi működéséről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 
2015. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2016. május 5. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
 
76/2016. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 
2015. évi működéséről szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Polgárőrség Hatvan Közhasznú 
Szervezet részére nyújtott 2015. évi önkormányzati támogatás tárgyévben fel nem használt részének 
a 2016. évi felhasználását. 
 
Határidő: 2016. május 5. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján. 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető 
Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységéről, számviteli 
törvény szerint beszámolójáról és az adózás utáni eredmény felhasználásáról, könyvvizsgáló 
jogviszonyának megszűnéséről és az alapító okirat módosításáról 
 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
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Jogszabályi kötelezettség május 31-ig elfogadni a számviteli jogszabályok szerinti mérleget. A 
2015. II. félévi feladat-végrehajtási tevékenységről szóló beszámolót jóváhagyta a 
felügyelőbizottság, a könyvvizsgáló tiszta záradékkal látta el a céget, tehát a jogi környezete a cég 
működésének teljes egészében rendben van. A jegyzett tőke, saját tőke, amit minden esetben 
vizsgálunk, rendben van, tehát nincs tőkepótlási kötelezettsége a tulajdonosnak. A mérleg szerinti 
eredmény pozitív, az önkormányzat számára a jelen körülmények között a cég gazdálkodásához és a 
jogi kereteihez semmiféle hozzá tennivalója nincsen. A cég megfelel a jogi kötelezettségeknek, 
pénzügyileg pedig stabil. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző Kiemelném még a könyvvizsgáló jogviszonyának megszüntetését. A cég nem végez olyan jellegű 
tevékenységet, ami a komoly könyvvizsgálatot indokolná, ezért a könyvvizsgáló asszonnyal közös 
megegyezéssel megszüntetjük a szerződést.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan az 5 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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
77/2016. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. II. félévi feladat- 
végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerint beszámolójáról és az adózás utáni 
eredmény felhasználásáról, könyvvizsgáló jogviszonyának megszűnéséről 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 Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. §-ára tekintettel a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. második féléves 
feladat-végrehajtásról szóló szöveges beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: 2016. április 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
78/2016. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. II. félévi feladat- 
végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerint beszámolójáról és az adózás utáni 
eredmény felhasználásáról, könyvvizsgáló jogviszonyának megszűnéséről és az alapító okirat 
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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 Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény 4. §-a értelmében a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évre szóló egyszerűsített éves 
beszámolóját és kiegészítő mellékletét 20.889 eFt eszköz-forrás egyező végösszegével elfogadja. 
 
Határidő: 2016. április 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
79/2016. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. II. félévi feladat- 
végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerint beszámolójáról és az adózás utáni 
eredmény felhasználásáról, könyvvizsgáló jogviszonyának megszűnéséről 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 Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034259, 
székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 16.688 
eFt mérleg szerinti eredményét elfogadja, és akként határoz, hogy a 2015. évi mérleg szerinti 
eredményt az eredménytartalékba helyezi. 
 
Határidő: 2016. április 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
80/2016. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. II. félévi feladat- 
végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerint beszámolójáról és az adózás utáni 
eredmény felhasználásáról, könyvvizsgáló jogviszonyának megszűnéséről 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, 
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Kossuth tér 2.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a Társaság könyvvizsgálójával 
megkötött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését 2016. április 29. 
napjával jóváhagyja és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 155. § (3) bekezdésére tekintettel 
új könyvvizsgálót nem választ. 
A könyvvizsgálói szerződést közös megegyezéssel megszüntető okirat jelen határozat mellékletét 
képezi. 
 Határidő: 2016. április 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
81/2016. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. II. félévi feladat- 
végrehajtási tevékenységéről, számviteli törvény szerint beszámolójáról és az adózás utáni 
eredmény felhasználásáról, könyvvizsgáló jogviszonyának megszűnéséről 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 
határozat mellékletében foglalt módosító okirat rendelkezései szerint módosítja, és felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat aláírására, valamint a cégbíróság 
felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratokat aláírására. 
 Határidő: 2016. április 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel 
megkötött megállapodás módosításáról 
 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
  
dr. Veres András előkészítésben közreműködő   2014. október 30-án már létrejött egy szerződés, ami hasonló tárgyú volt, mint a mostani 
megállapodást módosító okirat. Több pontjában módosításra került az okirat. Nem azt az elvet 
követtük, hogy csak a módosítást külön okiratban tüntettük fel, hanem egységes szerkezetbe 
foglaltuk az okiratot, tehát ez az okirat a hatályos szerződése ezen megállapodásnak. Részben a 
helyrajzi szám változott, ez átvezetésre került az okiraton. Arra tekintettel, hogy az önkormányzat 
jelentős összegű támogatást fog biztosítani önerő címén a sportcsarnok megvalósításához, az 
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önkormányzat jogi és gazdasági érdekeinek, valamint a tulajdonosi jogainak a védelmében 
megfelelő megoldásnak találtuk azt, hogy a ráépítés keretében létrejövő új felépítmény tekintetében 
közös tulajdon keletkezzen.  A közös tulajdon automatikusan bejegyzésre kerül a földhivatalban, 
ami a legerősebb jogosultságot biztosítja a tulajdonosok részére. Fontos szabály még az okiratban, 
hogy amennyiben a fenntartási időszak lejár, akkor a sportegyesület a felépítményben levő tulajdoni 
illetőségét az önkormányzat tulajdonába adja ingyenesen. Ezek a legfontosabb elemei a 
megállapodásnak. 
 
Rodek Antal bizottsági tag A megállapodás 4-es pontjában az szerepel, hogy nem vállalnak szavatosságot a telek térmértékéért. 
 
dr. Veres András előkészítésben közreműködő   A térmérték akkor szabályos, ha az okirat aláírása előtt földmérő által pontosan ki lett volna mérve 
és ki lett volna a négy karó jelölve. Egy ilyen nagy területnél, mint amilyen ez is, 1-2 m2 csúszás 
belefér. Igazából ez a statisztikai kerekítés szabályait jelenti. Akkor vállalhatnának a térmértékért 
teljes szavatosságot, ha egy műszaki munkarész lenne az okirat mögött, ahol cm2-re ki van ez 
jelölve. 
 
 
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:  
 
82/2016. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel és a Hatvani Kézilabda és 
Szabadidő Sportegyesülettel megkötött megállapodás módosításáról 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 Korlátolt Felelősségű Társasággal és a Hatvani 
Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel 2014. október 30. napján megkötött, a hatvani 5331/39 
hrsz. alatt felvett, 7753 m2 területű kivett, ipartelep megnevezésű ingatlanra tervezett beruházással 
kapcsolatos megállapodást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (1) 
bekezdése alapján a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal közös megegyezéssel módosítja 
és egységes szerkezetbe foglalja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt megállapodás szövegének aláírására. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 
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önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
üzemeletetésére szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
dr. Veres András előkészítésben közreműködő A Városgazdálkodási Kft. végelszámolásának elindulásakor a lakás- és helyiséggazdálkodás 
átkerült közszolgáltatási szerződés keretében a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft.-hez. Most is van 
érvényes és hatályos közszolgáltatási szerződés, amit a tavalyi év utolsó testületi ülésén fogadott el 
a képviselő-testület. Eltelt pár hónap és az ügyvezetés fontosnak találta azt, hogy a meglévő 
szerződés a helyi rendelettel, illetőleg az időközben kialakult tapasztalattal összhangba kerüljön, 
ezért módosításra kerül a közszolgáltatási szerződés egységes szerkezetben. Vastag betűvel van 
jelölve mindazon változás, ami átvezetésre került az okiraton.  
 
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:  
 
83/2016. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társasággal megkötött önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek üzemeletetésére szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa közös megegyezéssel módosítja a Hatvani Gazdasági 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött, az önkormányzati tulajdonban álló 
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetése vonatkozó közszolgáltatási 
szerződést. 
A képviselő-testület a jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
közszolgáltatási szerződés aláírására. 
 Határidő: 2016. április 29.  
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
5. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 



10 
 

  

 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
  
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
84/2016. (IV. 26.) 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. 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló 
közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
  
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:  
 
85/2016. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő 
helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező szerződés 
módosítás szerint módosítja a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel (székhely: 
5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.) megkötött menetrend szerinti autóbuszjárattal történő 
helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződést.   
 
Határidő: 2016. április 30. (szerződésmódosításra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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7. napirend 
Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
  
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
86/2016. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületek használatáról, valamint a 
parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés feladat-ellátási szerződés megkötéséről 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 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:  
 
87/2016. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a feladat-ellátási szerződés megkötéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás alapfeladat ellátására 
vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződést megköti Kerekharaszt 
Község Önkormányzatával.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a feladat-ellátási szerződés 
aláírására. 
 
Határidő:  2016. május 15. (a szerződés aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
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9. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület között 
létrejövő együttműködési megállapodásról a 2016. évre 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva aljegyző 
  
Rodek Antal bizottsági tag Mivel érintett vagyok, itt tartózkodni fogok a szavazásnál. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta:  
 
88/2016. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani 
Szőlőhegyért Civil Egyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2016. évre szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. május 1. napjától 2016. december 31. 
napjáig tartó időszakra együttműködési megállapodást köt  – a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal – a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Akácfa u. 3.), 
melynek  keretében 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint támogatást nyújt az egyesület számára. 

 A 2016. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatása” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határidő: 2016. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
  
Nádas Sándor bizottsági elnök Mindenki olyan jól dolgozott, hogy senki nem lett felelősségre vonva semmiért. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző Ezt hagy cáfoljam, mert az ellenőrzés által tett megállapítások benne vannak a jelentésben. Minden 
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ellenőrzésnél találnak valamilyen hibát, amire megteszik a javaslataikat. 
 
Rodek Antal bizottsági tag Nem biztos, hogy mindig a szankció az, ami jóra vezet. 
 
 
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:  
 
89/2016. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2015. évi éves 
belső ellenőrzési jelentéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által a 2015. évi belső 
ellenőrzések végrehajtásáról szóló, jelen határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést 
elfogadja. 
Határidő: 2016. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés a Szúnyog szigeten önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok vagyonkezelésbe 
adásáról 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
  
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:  
 
90/2016. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szúnyog szigeten önkormányzati 
tulajdonban álló ingatlanok vagyonkezelésbe adásáról 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 
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Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft-vel (cg.: 10-09-032167, székhelye: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2., képv.: Nagy Ferenc ügyvezető )  a Hatvanban 2014. február 28. napján megkötött, az ún. 
Szúnyog szigeten lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanokra vonatkozó vagyonkezelési szerződést  a 
határozat mellékletét képező tartalommal módosítja.  
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a módosító okirat aláírására. 
 Határidő: 2016. május 5. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
  
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
91/2016. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat vagyongazdálkodásáról 
szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
13. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2015. 
évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető Az államháztartási törvénynek megfelelően elkészítettük a beszámolót, mely a Magyar 
Államkincstár részére megküldésre került külön program alapján, aminek megfelelően elkészítettük 
a zárszámadási rendeletet. Elmondható, hogy a 2015. évet pozitívan zárta az önkormányzat, jelentős 
összegű pénzmaradvány is keletkezett az önkormányzatnak. Ez köszönhető annak, hogy a helyi 
adóbevételek a tervezettől lényegesen több bevétellel realizálódtak. A kiadási és bevételi oldalon az 
európai uniós támogatásokkal megvalósuló tevékenységek, év végéig lezárásra kerültek, és én úgy 
gondolom, hogy a tavalyi évet a nehézségek ellenére pozitívan zárta az önkormányzat. 
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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:  
 
 
92/2016. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról 
valamint az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határidő:  2016. április 30. 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
93/2016. (IV. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról, 
valamint az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
14. napirend 
Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2015. évi tevékenységéről 
 Előterjesztő: Lestyán Balázs alpolgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
  
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a tájékoztatót 
szíveskedjenek tudomásul venni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Lestyán Balázs 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város védőnői szolgálatainak 2015. évi 
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tevékenységéről szóló tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag 
tudomásul vette. 
 
 
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 
 
   


