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

2016. november 22-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 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária  gazdálkodási irodavezető 
 Nagyné Talabér Anikó osztályvezető 
 Szabó János főépítész 
 Semperger Katalin Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 

vezetője 
 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. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
  
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
211/2016. (XI. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2016. 
november 22-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
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N a p i r e n d: 
N y í l t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a kiskorú leánygyermekek méhnyakrák elleni védőoltásának átvállalásáról 
szóló 49/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
2. Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló új önkormányzati rendelet 

megalkotásáról 
 

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

 
4. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálatot érintő változásokról, 

valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 Előadó az 1-4. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

5. Előterjesztés a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

6. Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
7. Beszámoló az önkormányzat 2016. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 

teljesítéséről 
 

8. Előterjesztés Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
 Előadó az 5-8. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
9. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás tárgyában 

megkötött szerződés időtartamának meghosszabbításával kapcsolatban 
 

10. Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel megkötött együttműködési megállapodás 
közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 

 
 Előadó a 9-10. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető 
 

11. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó 
módosításával kapcsolatos településrendezési szerződésekről 

 
12. Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó 

módosításáról 
 
 Előadó a 11-12. napirendi pontnál: Szabó János főépítész 
 

13. Előterjesztés Hort község várossá nyilvánításának támogatásáról 
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14. Előterjesztés a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához való csatlakozásról 

 
 Előterjesztő az 1-14. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

15. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének meghatározásáról 
 
 Előadó a 13-15. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

16. Egyebek 
 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés településképi kötelezés ügyében benyújtott fellebbezés elbírálásáról 
 
 Előadó: Szabó János főépítész 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a kiskorú leánygyermekek méhnyakrák elleni védőoltásának átvállalásáról szóló 
49/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 
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:  
 
212/2016. (XI. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a kiskorú leánygyermekek méhnyakrák elleni 
védőoltásának átvállalásáról szóló 49/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.  
 
 
2. napirend 
Előterjesztés az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
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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:  
 
 
213/2016. (XI. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 
új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.  
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a közterületi használati díjak felülvizsgálatáról, valamint 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 
határozati javaslatról. 
  
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
214/2016. (XI. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületi használati díjak 
felülvizsgálatáról, valamint a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évben a közterület 
használati díjakat nem emeli meg.  
 
Határid ő: 2016. december 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági 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:  
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215/2016. (XI. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületi használati díjak 
felülvizsgálatáról, valamint 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 a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálatot érintő változásokról, 
valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Ha nem találnak megfelelő szakembert, akkor hogy fogják betölteni a létszámot? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez az előterjesztés arról szól, hogy a gyermekek átmeneti nevelésbe vétele során - amit akkor 
alkalmaz a gyermekjóléti szolgálat, amikor valamilyen krízishelyzet van – a gyereket nem tartósan, 
hanem átmenetileg nevelésbe kell venni. Ilyenkor valahol el kell helyezni a gyereket. A törvény azt 
mondja, hogy ha van elhelyezésre alkalmas hozzátartozó, akkor annál, ha ilyen nincs, akkor a gyerek 
elhelyezését meg lehet oldani helyettes szülővel, illetve gyermekek átmeneti otthonában. A helyettes 
szülő kérte a szerződésének a megszüntetését, és nem találunk másik helyettes szülőt. Az elmúlt 5 
évben mindössze 3 gyerek került elhelyezésre helyettes szülőnél, 2 gyerek pedig a Gyöngyösi 
Gyermekek Átmeneti Otthonában, amivel szerződése van Hatvannak, hogy hatvani gyerekeket is 
fogadjon. A két ellátórendszer párhuzamos fenntartása indokolatlan, és így a Gyermekek Átmeneti 
Otthonában kerül sor adott esetben a kiskorúak elhelyezésére. 
 
 
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:  
 
216/2016. (XI. 22.) 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 
Szolgálatot érintő változásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 
29.) önkormányzati rendelet 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 
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Szolgálat (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) álláshelyeinek számát 2016. december 1. 
napjától 2 fővel bővíti, és így összesen: 87,5 álláshellyel hagyja jóvá. 
A képviselő-testület a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat részére a 
létszámbővítésből eredő többletköltséget 2017. évi költségvetésébe beépíti. 

 
Határid ő: 2016. december 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
217/2016. (XI. 22.) 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 
Szolgálatot érintő változásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 
29.) önkormányzati rendelet 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 (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) Alapító Okiratát a határozat 1. sz. mellékletét 
képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt 
jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratot. 
 
Határid ő: 2016. december 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján. 
 
 
218/2016. (XI. 22.) 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 
Szolgálatot érintő változásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 
29.) önkormányzati rendelet 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 (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) Szakmai programját. 
 
Határid ő: 2016. december 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
219/2016. (XI. 22.) 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 
Szolgálatot érintő változásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.  
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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 (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 15.) Szervezeti és Működési 
Szabályzatát.  
 
Határid ő: 2016. december 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján. 
 
 
220/2016. (XI. 22.) 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 
Szolgálatot érintő változásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40. § (1) bekezdés d) pontja szerinti helyettes szülői 
feladatot 2016. december 1-től nem kívánja ellátni. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a működési engedély módosítására 
vonatkozó kérelem benyújtására. 
 
Határid ő: 2016. december 1. (a működési engedély kérelem beadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági 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:  
 
221/2016. (XI. 22.) 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 
Szolgálatot érintő változásokról, valamint a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 
29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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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:  
 
222/2016. (XI. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati vagyongazdálkodásról 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:  
 
223/2016. (XI. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati vagyongazdálkodásról 
szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
7. napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2016. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Elmondható, hogy az önkormányzat időarányosan megfelelően teljesítette mind a bevételeit, mind a 
kiadásait. A bevételek 78%-ban, a kiadások 65,8%-ban teljesültek. Év végére pedig várhatóan az 
önkormányzat teljesíteni tudja a kitűzött feladatait. 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
224/2016. (XI. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2016. I-III. negyedévi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. I-III. negyedévi 
gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel 
együtt jóváhagyólag elfogadja. 

Határid ő: 2016. november 17. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) 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:  
 
225/2016. (XI. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről 
szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállítás tárgyában 
megkötött szerződés időtartamának meghosszabbításával kapcsolatban 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
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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:  
 
226/2016. (XI. 22.) 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 személyszállítás tárgyában megkötött szerződés időtartamának meghosszabbításával 
kapcsolatban tárgyú előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő 
helyi személyszállítás tárgyában a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel 
(székhely: 5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.), mint Szolgáltatóval fennálló szerződésnek a 
teljesítési időtartam meghosszabbítása és a közlekedési díjak változása tekintetében szükséges 
módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2016. december 10. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel megkötött együttműködési megállapodás közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről 
 
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:  
 
227/2016. (XI. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Magyar Államvasutak Zrt.-vel megkötött 
együttműködési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi a Hatvan Város Önkormányzata 
és a Magyar Államvasutak Zrt. (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.) között 
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2016. július 1. napjától kezdődően határozatlan időre, zöldfelület és épület karbantartási munkákra 
vonatkozóan megkötött együttműködési megállapodás 2016. december 31. napjával közös 
megegyezéssel történő megszüntetését. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás 
közös megegyezéssel történő megszüntetésének aláírására azzal, hogy a dokumentumot utólagos 
jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé. 

 

Határid ő: 2016. december 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó 
módosításával kapcsolatos településrendezési szerződésekről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Szabó János főépítész 
 
 
Szabó János főépítész 
Az a folyamat, ami most a rendezési tervnél van, annak kapcsán le kell szerződni azokkal, akik ezt 
fizetik. 
  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 6 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért 
kérte, hogy aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon.  
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
228/2016. (XI. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város településrendezési eszközeinek 
több részterületre vonatkozó módosításával kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 869/2015. (XII. 17.) számú határozata alapján 
indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó eljárás keretében 
szerződést köt Váraljai Dénesné, 6726 Szeged, Nemestakács u. 21. szám alatti lakossal a település 
rendezési tervének módosítására vonatkozóan a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
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229/2016. (XI. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város településrendezési eszközeinek 
több részterületre vonatkozó módosításával kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 869/2015. (XII. 17.) számú határozata alapján 
indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó eljárás keretében 
szerződést köt Bene László, 3000 Hatvan, Delelő u. 52. szám alatti lakossal a település rendezési 
tervének módosítására vonatkozóan a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
230/2016. (XI. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város településrendezési eszközeinek 
több részterületre vonatkozó módosításával kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 869/2015. (XII. 17.) számú határozata alapján 
indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó eljárás keretében 
szerződést köt Peigelbeck András, 3000 Hatvan, Kisfaludy utca 29/A. szám alatti lakossal a 
település rendezési tervének módosítására vonatkozóan a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
231/2016. (XI. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város településrendezési eszközeinek 
több részterületre vonatkozó módosításával kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 869/2015. (XII. 17.) számú határozata alapján 
indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó eljárás keretében 
szerződést köt CENTERVILL Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Pintér István u. 893/69) a település 
rendezési tervének módosítására vonatkozóan a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
232/2016. (XI. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város településrendezési eszközeinek 
több részterületre vonatkozó módosításával kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 869/2015. (XII. 17.) számú határozata alapján 
indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó eljárás keretében 
szerződést köt Hatvan Projekt Kft.-vel (székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 83-85.) a település 
rendezési tervének módosítására vonatkozóan a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
233/2016. (XI. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város településrendezési eszközeinek 
több részterületre vonatkozó módosításával kapcsolatos településrendezési szerződésekről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 869/2015. (XII. 17.) számú határozata alapján 
indult Hatvan Város településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó eljárás keretében 
szerződést köt Laczkó Krisztián, 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 88. szám alatti lakossal a 
település rendezési tervének módosítására vonatkozóan a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés megkötésére. 
 
Határid ő: azonnal (szerződéskötésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés Hatvan város településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Szabó János főépítész 
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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:  
 
234/2016. (XI. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város településrendezési eszközeinek 
több részterületre vonatkozó módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hatvan Város 
Településszerkezeti Tervének elfogadásáról szóló 442/2009. (VIII. 27.) számú határozatát az alábbi 
mellékletek szerint módosítja: 
 

1. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Fedvényterve   M=1:5000 
2. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Tervi leírásának módosítása 
3. melléklet: Változások 

3.1. melléklet: Változások bemutatása   M=1:5000 
3.2. melléklet: Változások leírása 

4. melléklet: A változtatással érintett területek biológiai aktivitásérték-számítása 
5. melléklet: A későbbi biológiai aktivitásérték-számításnál alapul veendő BAÉ-érték 

 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész 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:  
 
235/2016. (XI. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város településrendezési eszközeinek 
több részterületre vonatkozó módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testület elfogadásra ajánlja. 
 
 
13. napirend 
Előterjesztés Hort község várossá nyilvánításának támogatásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
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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:  
 
236/2016. (XI. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hort község várossá nyilvánításának 
támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja Hort községnek a városi cím 
elnyerésére vonatkozó pályázatát. 
 
Határid ő: 2016. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
14. napirend 
Előterjesztés a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához való csatlakozásról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői 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:  
 
237/2016. (XI. 22.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Megyei Jogú Városok Szövetségének 
felhívásához való csatlakozásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete csatlakozik a Megyei Jogú Városok 
Szövetségének felhívásához, és a szövetséggel együtt kéri, hogy az Európai Bizottság hallja meg a 
magyar és európai polgárok hangját! Vonja vissza a kötelező betelepítési kvótákról szóló terveket, 
és tegyen meg mindent a schengeni határok, valamint az európai polgárok védelme érdekében! 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
nyilatkozat aláírására. 
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Határid ő: 2016. november 25. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
15. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének meghatározásáról 
 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői 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:  
 
238/2016. (XI. 22.) 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 
létszámkeretének meghatározásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) dolgozói létszámát 2016. december 1. napjától 126 
köztisztviselői, ügykezelői és munkavállaló tevékenységet ellátó álláshellyel, 4 közalkalmazotti 
álláshellyel, 3 önkormányzati főtanácsadói álláshellyel és 8 rehabilitált munkavállalói álláshellyel, 
összesen 141 álláshellyel hagyja jóvá. 
 
Határid ő: 2016. december 1. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
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 készül.) 
 

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


