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

2016. december 13-án a Városháza kistermében 900 órai kezdettel megtartott nyílt 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 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 
 Papp László pályázó 
 Vasas László pályázó 
 Bagyinszki Gyula Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 Smidné Vereb Julianna Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője 
 Soós Péter Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

 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 bizottsági 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 
Javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy a meghívón feltüntetett 5. Napirendi pontot, („Előterjesztés 
a munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról”) 1. napirendi pontként 
tárgyalja meg a bizottság. 

 
A napirendre vonatkozóan van-e valakinek más javaslata?  
Mivel nem volt, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy aki egyetért az általa tett módosítással, igennel 
szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
Nádas Sándor bizottsági elnök napirend módosításra tett javaslatát. 
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A bizottság elnöke kérte, hogy aki a fenti módosítással együtt a napirendet elfogadja, igennel 
szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
242/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2016. 
december 13-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 munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előadó: dr. Veres András 
 

2. Előterjesztés köznevelési intézmények állami működésbe vételéről 
 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

3. Előterjesztés a Hatvani Városgondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) 
pályázatának elbírálásáról 
 
Előadó: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 

4. Előterjesztés a Hatvani Városgondnokság alapító okiratának és Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 
 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata által a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesület közötti kölcsönszerződés, egységes szerkezetbe foglalt megállapodást 
módosító okirat, együttműködési megállapodás, valamint földhasználati jogot alapító 
megállapodás tárgyában 
 

6. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 
módosításáról 
 

7. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről, társasági 
szerződésének módosításáról 
 
Előadó az 4-7. napirendi pontnál: dr. Veres András 
 

8. Előterjesztés a foglalkozás-egészségügyi feladat ellátásáról szóló szerződés megkötéséről 
 

9. Előterjesztés a védőnői feladat ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés megkötéséről 
 
Előadó az 8-9. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
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10. Előterjesztés a magánerő bevonásával megvalósuló útépítés és közműfejlesztés 

finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

11. Előterjesztés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a Heves Megyei Vízmű Zrt. és az 
önkormányzat közötti együttműködési megállapodásról 
 

12. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 Előadó a 10-12. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető 
 

13. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

14. Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 
felülvizsgálatáról 
 

15. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár igazgatója illetményének emeléséről 
 

16. Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési 
megállapodásról 
 

17. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotásáról 
 

18. Előterjesztés a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket és munkavállalókat 
megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 

19. Előterjesztés a képviselő-testület 2017. évi munkatervéről 
 
Előadó a 14-19. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Előterjesztő az 1-19. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

20. Egyebek 
 
 
Z á r t  ü l é s: 
  

1. Előterjesztés „Az év vállalkozása” díj, „Hatvan Város együttműködő Partnere” díj és a 
„Hatvan Város Együttműködő Partnere” különdíj adományozásáról 

 
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
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1. napirend 
Előterjesztés a munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
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:  
 
243/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a munkahelyi és közétkeztetési 
közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társasággal 2013. december 19. napján 2014. január 1. napjától kezdődő hatállyal 2016. december 
31. napjáig tartó három éves határozott időtartamra a munkahelyi és közétkeztetési közfeladatok 
ellátása céljából megkötött közszolgáltatási szerződést akként módosítja, hogy a szerződés 
lejártának határidejét 2017. március 31. napjáig meghosszabbítja. A képviselő-testület a 
határozatmellékletét képező közszolgáltatási szerződés változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az okirat aláírására.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés köznevelési intézmények állami működésbe vételéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Úgy látom, hogy nagy a bizonytalanság, hogy fog ez működni. Reméljük, jó lesz. 
 
 
Egyéb 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.  
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
244/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények állami működésbe 
vételéről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény alapján megállapodást köt a Hatvani Tankerületi Központtal (székhelye: 3000 Hatvan, 
Radnóti tér 2.; képviseli: Barcziné Horváth Márta tankerületi központ igazgató) a Hatvan Város 
Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működtetésbe vételével 
összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz 
kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat mellékletét 
képező megállapodást aláírja. 
 
Határid ő:  2016. december 31. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
245/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények állami működésbe 
vételéről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény alapján Vagyonkezelési szerződést köt a Hatvani Tankerületi Központtal (székhelye: 3000 
Hatvan, Radnóti tér 2.; képviseli: Barcziné Horváth Márta tankerületi központ igazgató) a Hatvan 
Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) ingyenes vagyonkezelésbe 
adásáról. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat mellékletét 
képező vagyonkezelési szerződést aláírja. 
 
Határid ő:  2016. december 31. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
246/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köznevelési intézmények állami működésbe 
vételéről szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény alapján a Hatvani Tankerületi Központtal (székhelye: 3000 Hatvan, Radnóti tér 2.; 
képviseli: Barcziné Horváth Márta tankerületi központ igazgató) a köznevelési intézményt érintő 
uniós projektek indikátorainak teljesülésében való együttműködésre vonatkozóan megállapodást 
köt. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a határozat mellékletét 
képező vagyonkezelési szerződést aláírja. 
 
Határid ő:  2016. december 31. (szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának 
elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Szeretném megkérdezni a pályázókat, hogy szeretnének-e hozzáfűzni valamit az előterjesztéshez? 
 
Vasas László pályázó 
Köszönöm, nem. 
 
Papp László pályázó 
Köszönöm, én sem. A pályázati anyagban minden benne van. 
 
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:  
 
247/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgondnokság intézményvezetői 
(magasabb vezetői) pályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság (székhely: 3000 
Hatvan, Szepes Béla út 2.) intézményvezető (magasabb vezetői) beosztására kiírt pályázati felhívást 
elbírálva Vasas László pályázatát a Hatvani Városgondnokság intézményvezetői beosztására 
vonatkozóan nem támogatja.  
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H a t á r i d ő: 2016. december 31. (értesítésre)   
F e l e l ő s: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
248/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgondnokság intézményvezetői 
(magasabb vezetői) pályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság (székhely: 3000 
Hatvan, Szepes Béla út 2.) intézményvezetői (magasabb vezetői) feladatainak ellátásával 2017. 
január 1. napjától 2017. december 31. napjáig Papp Lászlót bízza meg.  
Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi 
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 
tárgyú 77/1993.(V.12.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
az  F fizetési osztály  9 fizetési fokozat garantált illetménye: 159.515,- Ft 
- összesen kerekítve: 159.500,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész): 240.500,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (250%): 50.000,- Ft 
- mindösszesen: 450.000,- Ft 
 
 
H a t á r i d ő: 2016.december 31. (értesítésre és munkajogi dokumentumok kiadására)   
F e l e l ő s: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Városgondnokság alapító okiratának és Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
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:  
 
249/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Városgondnokság alapító 
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okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság (székhelye: 3000 
Hatvan, Szepes Béla u. 2.) 529/2016. (VI. 30.) sz. képviselő-testületi határozattal elfogadott és egységes 
szerkezetbe foglalat alapító okiratát 2017. január 1-i hatállyal a határozat 1. sz. mellékletét képező 
módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a 
jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határid ő: 2017. január 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
250/2016. (XII. 13.) 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 és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság (székhelye: 3000 
Hatvan, Szepes Béla u. 2.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési 
Szabályzatát jóváhagyja. 
 
Határid ő: 2016. december 19. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata által a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesület közötti kölcsönszerződés, egységes szerkezetbe foglalt megállapodást módosító 
okirat, együttműködési megállapodás, valamint földhasználati jogot alapító megállapodás 
tárgyában 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András  
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Sportcsarnokkal kapcsolatos előterjesztés, a kézilabda egyesülettel megkötött újabb megállapodás. 
 
 
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.  
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
251/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által a 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület közötti kölcsönszerződés, egységes szerkezetbe 
foglalt megállapodást módosító okirat, együttműködési megállapodás, valamint földhasználati jogot 
alapító megállapodás tárgyában című előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 642/2016 (VIII.15.) számú és a 643/2016. 
(VIII.15) számú képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
252/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által a 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület közötti kölcsönszerződés, egységes szerkezetbe 
foglalt megállapodást módosító okirat, együttműködési megállapodás, valamint földhasználati jogot 
alapító megállapodás tárgyában című előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező a Hatvani 
Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel kötendő kölcsönszerződés valamennyi rendelkezését 
elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződés aláírására. 
 
Határid ő: azonnal (kölcsönszerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
253/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által a 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület közötti kölcsönszerződés, egységes szerkezetbe 
foglalt megállapodást módosító okirat, együttműködési megállapodás, valamint földhasználati jogot 
alapító megállapodás tárgyában című 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 megállapodást a 
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Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:191. § (1) bekezdése alapján a 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. 
 
Határid ő: azonnal (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
254/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által a 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület közötti kölcsönszerződés, egységes szerkezetbe 
foglalt megállapodást módosító okirat, együttműködési megállapodás, valamint földhasználati jogot 
alapító megállapodás tárgyában című előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata, valamint a 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület között a beruházás eredményeképpen létrejövő 
sportcsarnok tulajdonjogának rendezése, üzemeltetése és használata tárgyában megkötendő 
együttműködési megállapodás rendelkezéseit elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét az okirat aláírására. 
  
Határid ő: azonnal (együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
255/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által a 
Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület közötti kölcsönszerződés, egységes szerkezetbe 
foglalt megállapodást módosító okirat, együttműködési megállapodás, valamint földhasználati jogot 
alapító megállapodás tárgyában című előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata, mint a hatvani 
5331/40 hrsz. alatti ingatlan kizárólagos tulajdonosa, valamint a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesület, mint ráépítő között földhasználati jog alapítására és az ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyeztetésére vonatkozó megállapodás rendelkezéseit elfogadja és felhatalmazza Hatvan 
város polgármesterét az okirat aláírására. 
  
Határid ő:   azonnal ( földhasználati jogot alapító  megállapodás aláírására ) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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6. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András  
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Azért kell módosítani, mert a Hatvan Kártya kikerül a cég feladatai közül. 
 
 
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:  
 
256/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-
vel műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 

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

2. A képviselő-testület a határozat mellékletét képező, egységes szerkezetbe foglalt 
közszolgáltatási szerződést elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
közszolgáltatási szerződést módosító és egységes szerkezetbe foglaló okirat aláírására. 
 

Határid ő: 2016. december 16. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
7. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének emeléséről, társasági 
szerződésének módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 



12 
 

  

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:  
 
257/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 
emeléséről, társasági szerződésének módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban (cg.száma: 10-09-
033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) 13.100.000,-Ft, azaz Tizenhárommillió-egyszázezer 
forint névértékű törzsbetéthez igazodó üzletrésszel rendelkező tagja felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét arra, hogy a nonprofit Kft. soron következő taggyűlésén igennel szavazzon a Hatvan 
és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság jegyzett tőke emelésének a megállapítása tárgyában az alábbiak szerint: 

 
Tőkeemelés mértéke: 200.000,-Ft, azaz Kettőszázezer forint 
 
Tőkeemelésben részt vevő személyek: a taggyűlés által az elsőbbségi jog 
gyakorlására kijelölt személyek: Kál Nagyközség Önkormányzata 100.000,- Ft 
vonatkozásában és Nagyút Község Önkormányzata 100.000,- Ft vonatkozásában. 
 
Vagyoni hozzájárulás összetétele és értéke: kijelölt személyeknek összesen 200.000,-
Ft, azaz Kettőszázezer forint összegű pénzbeli vagyoni hozzájárulást kell teljesítenie 
(Kál Nagyközség Önkormányzatának 100.000,-Ft-ot és Nagyút Község 
Önkormányzatának 100.000,-Ft-ot) 
  
Vagyoni hozzájárulás teljesítésének az ideje: 2016. december 31. napjáig kell a 
társaság bankszámlájára befizetni, illetőleg a tőketartalékot a társaság 
rendelkezésére bocsátani. 

 
Határid ő: 2016. december 16. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
258/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság jegyzett tőkéjének 
emeléséről, társasági szerződésének 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, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
033600, székhely: 3000 Hatvan, 054/14 hrsz.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén igen 
szavazatával támogatja a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítását a határozat 
mellékletét képező társasági szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a cégbírósági változásbejegyzési 
eljárásban szükséges okiratok aláírására.  
 
Határid ő: 2016. december 16. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a foglalkozás-egészségügyi feladat ellátásáról szóló 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:  
 
259/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a foglalkozás-egészségügyi feladat ellátásáról 
szóló szerződés megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban és 
Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben foglalkoztatottak foglalkozás-
egészségügyi feladatainak ellátására a határozat mellékletét képező megbízási szerződést Dr. Éger 
Ildikó orvossal megköti. 
 
Határid ő: 2016. december 31. (a szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere (Hatósági Iroda útján) 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés a védőnői feladat ellátásáról szóló feladat-ellátási szerződés megkötéséről 
 
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 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
260/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a védőnői feladat ellátásáról szóló 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 védőnői szolgáltatás, mint egészségügyi 
alapfeladat ellátására vonatkozó, határozat mellékletét képező feladat-ellátási szerződést megköti 
Kerekharaszt Község Önkormányzatával.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2016. december 31. (a feladat-ellátási szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés a magánerő bevonásával megvalósuló útépítés és közműfejlesztés 
finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.) önkormányzati rendelet 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 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
261/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a magánerő bevonásával megvalósuló útépítés 
és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a Heves Megyei Vízmű Zrt. és az 
önkormányzat közötti együttműködési megállapodásról 
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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:  
 
262/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a Heves 
Megyei Vízmű Zrt. és az önkormányzat közötti együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel, és a 
Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel megállapodást köt a 21. főút 1+300-7+850 km szelvények közötti 
szakasz négynyomúsításának kivitelezése kapcsán érintett, a Heves Megyei Vízmű Zrt. kezelésében 
lévő közművek kiváltása tárgyában a határozat melléklete szerint. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás 
aláírására. 

Határid ő: 2017. január 31. (megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési iroda útján 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető  
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Ilyen még van? Nem kötött rá mindenki? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen, van. 
 
 
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:  
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263/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Végső Company 60 Kft.-vel (székhely: 3000 
Hatvan, Attila u. 51.) megkötött, a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási 
szerződést a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2016. 
(…….) önkormányzati rendeletnek megfelelően módosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat 
aláírására. 

Határid ő: 2016. december 31. (szerződés módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 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:  
 
264/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
13. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. 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:  
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265/2016. (XII. 13.) 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. önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
14. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 
felülvizsgálatáról 
 
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:  
 
266/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal a nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről és 
az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokra vonatkozóan 895/2014. (XI.27.) számú határozatával 
megkötött és 713/2015. (X.29.) számú határozatával módosított együttműködési megállapodást 
felülvizsgálta és nem kívánja azt módosítani.  
 
Határid ő: 2016. december 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
15. napirend 
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár igazgatója illetményének emeléséről 
 
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:  
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267/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Ady Endre Könyvtár igazgatója 
illetményének emeléséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhely: 3000 Hatvan 
Radnóti tér 5331/24 hrsz.) igazgatójának (magasabb vezetőjének) illetményét a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján 2017. január 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

 a I fizetési osztály 12 fizetési fokozat garantált illetménye:   242.465,- Ft   
- további szakképesítés, szakképzettség elismerésével összefüggő illetménynövekedés 
 legalább 10%-ban történő hasznosítás alapján:       16.973,- Ft                                                                           
- összesen:          259.438,- Ft 
- összesen kerekítve:         259.400,- Ft 
- garantált összegen felüli – munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):     49.600,- Ft 
- összesen:          309.000,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék (225%):                      45.000,- Ft 
- középfokú idegen nyelvtudási pótlék: (50%)       10.000,- Ft  
- mindösszesen:          364.000,- Ft 
 
 
Határid ő: 2016. december 31. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
16. napirend 
Előterjesztés a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal kötendő közművelődési 
megállapodásról 
 
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:  
 
268/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a VOKE Liszt Ferenc Művelődési Házzal 
kötendő közművelődési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 



19 
 

  

 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 79. §-a, valamint a 
közművelődésről szóló 16/2004. (III. 26.) önkormányzati rendelet 12. § (4) bekezdése alapján egyes 
közművelődési feladatok ellátására vonatkozóan közművelődési megállapodást köt a VOKE Liszt 
Ferenc Művelődési Házzal (székhely: 3000 Hatvan, Mészáros Lázár u. 6.-8.) 2017. január 1. 
napjától 2017. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, mely ellátandó feladatokhoz 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1.000.000,- Ft éves támogatással járul hozzá, 
amely összeg a 2017. évi költségvetésbe betervezésre kerül. A képviselő-testület felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a jelen határozat mellékletét képező közművelődési megállapodás 
aláírására.  
 
Határid ő: 2016. december 31. (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
17. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői 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:  
 
269/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új önkormányzati 
rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
18. napirend 
Előterjesztés a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket és munkavállalókat 
megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2010. (I. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető  
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
270/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott 
köztisztviselőket és munkavállalókat megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2010. (I. 29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
19. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület 2017. évi munkatervéről 
 
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:  
 
271/2016. (XII. 13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület 2017. évi munkatervéről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése 
alapján a 2017. évi munkatervét a határozat melléklete szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések 
előkészítését a munkaterv szerint szervezzék meg. A képviselő-testület továbbá felhívja 
bizottságait, hogy a 2017. évi munkaterveiket a képviselő-testületi ülések napirendjeinek 
figyelembevételével fogadják el. 
 
Határid ő: 2016. december 31. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
20. napirend 
Egyebek 
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Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel egyéb hozzászólás, észrevétel nem történt, megköszönte a bizottság tagjainak és a 
meghívottaknak az ülésen való részvételét és a Jogi és Ellenőrzési Bizottság nyílt ülését 
befejezettnek nyilvánította, zárt ülést rendelt el. 
 

( A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 

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


