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

2016. szeptember 27-én a Városháza kistermében 900 órai kezdettel megtartott nyílt 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Basa Zoltán bizottsági tag  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Kovács Éva aljegyző 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Rékasi Éva osztályvezető 
 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 elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta 
Papp István bizottsági elnökhelyettest 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: 
 
181/2016. (IX. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2016. 
szeptember 27-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 víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó munkákról 
 
 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
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2. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

3. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

4. Előterjesztés szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodásokról 
 

5. Tájékoztató önkormányzati képviselő lemondásáról 
 
 Előadó a 4-5. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő az 1-5. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

6. Egyebek 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó munkákról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
A Heves Megyei Vízmű Zrt. az ivóvíz vezetékekre és az önkormányzati tulajdonú 
szennyvízhálózatra bérleti díjat fizet. Ezt a bérleti díjat az önkormányzatnak ezekkel az 
infrastruktúrákkal kapcsolatos fejlesztésekre kell felhasználnia. A vízmű megküldte a javaslatát a 
felújítási munkákra vonatkozóan, ezt javasoljuk elfogadni, továbbá in-house beszerzési módon a 
vízművel szerződés megkötését javasoljuk a felújítási munkák elvégzésére vonatkozóan.  
 
 
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:  
 
 
182/2016. (IX. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta szóló a víziközmű-szolgáltatás gördülő 
fejlesztési tervéhez kapcsolódó munkákról előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 
3300 Eger, Hadnagy u. 2.) által elkészített 2016. évi ivóvíz/szennyvíz ágazati beruházásokra 
vonatkozó alábbi beruházásokat: 

 
Ivóvíz ágazat esetén: 
 

1. Hatvan Vadaspark ivóvíz ellátása 
vízvezeték D110 Kpe 320fm, V-33/2015 sz tervek szerint         10.450.000- Ft+Áfa 
fakivágás, gyökérmentesítés, gallyhulladék aprítás           2.270.000- Ft+Áfa  
indoklás: városfejlesztéssel összhangban   
                     

Szennyvíz ágazat esetén: 
 

1. Hatvan szennyvíz digitális szakági térkép készítése             2.927.000- Ft+Áfa 
indoklás: 324/2013 (VIII.29.) kormány rendelet - az egységes elektronikus 
közműnyilvántartásról – alapján 2017. január 1-jétől kötelező adatot szolgáltatni. 
 

2. Iszapprés felújítása              1.801.800- Ft+Áfa 
indoklás: műszaki állapota nagy felújítást igényel 
 

3. Iszap és vegyszerszivattyúk felújítása           1.866.000- Ft+Áfa 
indoklás: műszaki állapota nagy felújítást igényel 
 

4. Gépi rács felújítása                     2.040.600- Ft+Áfa 
indoklás: műszaki állapota nagy felújítást igényel 

 
5. Légfúvó cseréje                      2.180.000 Ft+Áfa 

indoklás: hatásfok gyenge, javítás során cseréje javasolt 
 

6. Köztéri szennyvíz átemelő szivattyúinak felújítása/cseréje 
Boldogi út, Új élet út, Petőfi tér, Kisgombos, Bibó út, Thököly út, 
Wesselényi út, Doktay Gyula utca átemelők                 13.973.000- Ft+Áfa 
indoklás: műszaki állapotuk nagy felújítást igényel (ajánlatkérés folyamatban) 
 

7. Szennyvíz bekötő vezetékek felújítása                   933.000- Ft+Áfa 
indoklás: rosszul kivitelezett vezetékeken visszatérő hibák 
 

8. Házi átemelős rendszerek felújítása korszerűsítése 
155db átemelőben nyomóvezeték cseréje fix kivitelűre (50 db/év)      1.585.000- Ft+Áfa 
indoklás: rossz konstrukció miatt a lakosságnál szennyvízelöntést okozhat a hiba 
 

9. Csatorna bélelése régi hálózaton Kölcsey út Bezerédi út végátemelőig 
I. ütem D300cső bélelése és aknák felújítása             26.970.000- Ft+Áfa 
indoklás: magas infiltráció, rossz állapot 
 
   Ivóvíz és szennyvíz ágazat összesen:                  66.996.400- Ft+Áfa 
 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a jóváhagyott munkákról 
értesítse a Heves Megyei Vízmű Zrt.-t. 
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Határid ő:  2016. október 15. 
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
183/2016. (IX. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési 
tervéhez kapcsolódó munkákról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a gördülő fejlesztési tervhez 
kapcsolódó 2016. évi ivóvíz/szennyvíz ágazati beruházásokat in-house módon a Heves Megyei 
Vízmű Zrt. végezze el. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződés tervezetek aláírására. 

Határid ő:  2016. október 15. 
Felelős:     Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Rékasi Éva osztályvezető 
Az önkormányzati vagyonban történt változások, - például értékesítés, vásárlás, telekalakítás, vagy 
pedig a földhivatallal történt folyamatos egyeztetés során közterületek elnevezésében történt 
változás, vagy a területek korrigálása - azt vonják maguk után, hogy a vagyonrendeletnek azonosan 
kell működnie a kataszter nyilvántartással, mert azon alapul. Az ebben történt változások vannak 
jelenleg átvezetve. Egy korábbi testületi döntés szerint az egyházi fenntartásban lévő 
középiskolának a területéből leválasztásra került egy 1000 m2-es terület, amely így forgalomképes, 
beépítetlen területté változott. Ezt is át kellett vezetni a forgalomképtelen vagyonból az üzleti 
vagyonba. 
 
 
Egyéb 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:  
 
184/2016. (IX. 27.) 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.  
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3. 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 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Szokott ilyen lenni? Milyen filmforgatásra vonatkozik? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Egy felsőbb szintű jogszabály van, amelyben a közterületen történő filmforgatásra vonatkozó 
szabályok módosultak, és ezt minden egyes településnek a közterületek használatáról szóló saját 
rendeletén át kell vezetni. 
 
 
Egyéb 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:  
 
185/2016. (IX. 27.) 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.  
 
 
4. napirend 
Előterjesztés szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról szóló megállapodásokról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
A CBA helyett választani kell másik boltot. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Mind a kettő helyett, ugye? 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Igen. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző  
A CBA-val megpróbáltuk ezt a helyzetet rendezni. Telefont nem veszik fel, ahogy írtam az 
előterjesztésben, ahhoz képest a helyzet változatlan. Tehát próbáltuk közös megegyezéssel 
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megszüntetni a szerződést, de itt erre nincs más mód, a képviselő-testületnek kell azonnali hatállyal 
felmondani, hiszen nem tesz eleget a szerződésben vállalt kötelezettségnek. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Egyetértek, hogy próbáljuk meg mással. 
 
 
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:  
 
186/2016. (IX. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról 
szóló megállapodásokról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Palóc Nagykereskedelmi Kft.-vel. (3100 
Salgótarján Ipari Park Park út 9.) a 2012. április 27-én létrejött és 2014. december 12-én módosított 
szociális vásárlási kedvezmény nyújtása tárgyában megkötött együttműködési megállapodást 2016. 
szeptember 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti. 
Amennyiben a Palóc Nagykereskedelmi Kft. a szerződést közös megegyezéssel nem kívánja 
megszüntetni Hatvan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szerződést azonnali hatállyal 
2016. október 1. napjával felmondja, tekintettel arra, hogy a szerződés célja a kedvezményt nyújtó 
üzletek bezárásával a palóc Nagykereskedelmi Kft-nek felróható okból ellehetetlenült. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 30. (megszüntető okirat aláírására, illetve a felmondás közlésére)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
187/2016. (IX. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális vásárlási kedvezmény nyújtásáról 
szóló megállapodásokról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a COOP Szolnok Kereskedelmi Zrt-vel (5008 
Szolnok Krúdy Gy. u. 8.)  szociális vásárlási kedvezmény nyújtására a határozat mellékletét képező 
okirat szerinti tartalommal megállapodást köt. 
 
Határid ő: 2016. szeptember 30. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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5. napirend 
Tájékoztató önkormányzati képviselő lemondásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
A Tóth György István Jobbikos képviselő lemondott, majd lesz valaki helyette. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A hölgy már a Hatvan TV-ben be is mutatkozott. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Hivatalos megkeresés, tájékoztatás még nem érkezett. 30 napon belül lehet a jelölő szervezetnek 
bejelenteni, hogy kit kíván a kiesett képviselő helyett jelölni. Ha ezt 30 napon belül nem teszi meg, 
akkor a listán soron következő képviselő lép a helyébe, aki egyébként emlékezeteim szerint 
megegyezik azzal a személlyel, akit a tv-ben mutattak.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottsági elnöke kérte, hogy a tájékoztatót 
vegyék tudomásul. 
 

 
Az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság Horváth Richárd polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati képviselő lemondásáról szóló tájékoztatót és azt a 
szóban kiegészített írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 

 
 
6. 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. 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 Papp István Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság  
 elnökhelyettese elnöke   


