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

2017. március 28-án a Városháza kistermében 900 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 Basa Zoltán bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné 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 
 Rékasi Éva osztályvezető 
 dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
 Bagyinszki Gyula a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
 Smidné Vereb Julianna a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője 
 Semperger Katalin a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 

vezetője 
 Havassy Kálmán a Hatvani Szolgáltató Intézmény 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 5 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - 
az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Papp István bizottsági elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
42/2017. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. március 
28-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: 
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1. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötendő bérleti 
szerződésről 

 
2. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft.-vel megkötött munkahelyi és közétkeztetési 

közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
 Előadó az 1-2. napirendi pontnál: dr. Veres András 
 

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

 
4. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

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

 Előadó a 3-5. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

6. Előterjesztés az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
7. Előterjesztés a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 Előadó a 6-7. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

8. Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő részvény értékesítéséről 
 

9. Előterjesztés használati megállapodás megkötéséről 
 

 Előadó a 8-9. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

10. Előterjesztés a Hatvan városát népszerűsítő turisztikai kiadvány értékesítéséről 
 

 Előterjesztő az 1-10. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

11. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről 
 

 Előadó a 10-11. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

12. Egyebek 
 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötendő bérleti szerződésről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
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dr. Veres András 
Az előterjesztésben két fontos tárgyra vonatkozó bérleti szerződés szerepel. Részben a Madách utca 
12. sz. alatti ingatlan, illetve az előterjesztés mellékletét képező ingóságok. Ezek a vagyontárgyak 
Hatvan Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában vannak, a Média-Hatvan Kft. 
használatában. A tulajdonjog nem változik, egy használati jogviszony létrehozása indokolt, 
tekintettel arra, hogy a Média-Hatvan Kft. más tulajdonában álló eszközökkel végzi a 
közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatait. Ez egy bérleti konstrukció, bérleti szerződés 
keretében, bérleti díj ellenében fogja a Média-Hatvan Kft. ezen eszközöket használni. Az 
előterjesztés tartalmazza, hogy pontosan milyen ingatlan, illetve milyen ingóságok szerepelnek a 
mellékletben. A bérleti szerződés a közszolgáltatási szerződés lejártának időpontjához igazodik, ezért 
2019. február 13. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
43/2017. (III. 28.) 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 megkötendő bérleti szerződésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) egyszemélyes tulajdonosa és 
legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal bérleti szerződést köt 2017. január 1. 
napjától 2019. február 13. napjáig a 3000 Hatvan, Madách u. 12. szám alatti ingatlanra, valamint a 
szerződés mellékletében felsorolt ingóságokra vonatkozóan. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvani város polgármestere 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft.-vel megkötött munkahelyi és közétkeztetési 
közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
 
 
dr. Veres András 
A Közétkeztetési Kft.-vel fennálló közszolgáltatási szerződésnek a lejártát szükséges módosítani, 
tekintettel arra, hogy csak érvényes szerződés alapján végezhető a szolgáltatás. A lejáratot 2017. 
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augusztus 31-ével határoztuk meg, addig az időpontig a közszolgáltatási szerződés érvényesen fent 
fog állni, és a Kft. végzi a tevékenységet.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
44/2017. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft.-vel megkötött 
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 (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 2013. december 19. napján 2014. 
január 1. napjától kezdődő hatállyal 2017. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra 
munkahelyi és közétkeztetési közfeladatok ellátása céljából megkötött közszolgáltatási szerződést 
akként módosítja, hogy a szerződés lejártának határidejét 2017. augusztus 31. napjáig 
meghosszabbítja. 
A képviselő-testület a határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés változásokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
okirat aláírására.” 
 
Határid ő: 2017. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
  
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
45/2017. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés 
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mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Egy módosító indítvány érkezett ehhez az előterjesztéshez, amit befogadok. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Mi került törlésre? Miről szól? 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Elszámozás történt. Igazából csak 6 melléklet van a rendeletben és véletlenül egy melléklettel több 
került beszámozásra, ezért szükséges módosítani. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
módosító indítványról. 
  
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
46/2017. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztéshez az alábbi  
 

módosító indítványt 
 

teszi: 
 
Az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezet 7. § (6) bekezdése törlésre kerüljön. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
  
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
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47/2017. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a bizottság módosító indítványának figyelembe vételével a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
  
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
48/2017. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX. 28.) 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, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
49/2017. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati piacok működéséről szóló 
37/2007. (IX. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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7. napirend 
Előterjesztés a helyben központosított közbeszerzésekről szóló 48/2010. (XII. 17.) 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
50/2017. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a helyben központosított közbeszerzésekről 
szóló 48/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő részvény értékesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
Mi az 1 Ft-os részvény eladási ár? 
 
Rékasi Éva osztályvezető 
Az önkormányzat tulajdonában áll 100 000.- Ft névértékű részvény. Ennek a társaságnak a több évre 
visszamenőleg nem kaptunk osztalékot, tehát semmi eredményt nem tudtak részünkre átadni. 
Átalakítás következik, ezzel a társaság megszűnik. Ebben a társaságban a többségi tulajdonban lévő 
tulajdonos gesztust tett minden önkormányzat, illetve tulajdonos felé, hogy a tőke leszállítást 
követően már részben a 100 000.- Ft ellenében 95 456.- Ft-ot átutalt az önkormányzat számlájára, és 
ez már meg is érkezett. A fennmaradó 4544.- Ft érték ellenében pedig a jelenlegi, őáltaluk átvizsgált 
anyaguk alapján 797.- Ft-ot tudnak átutalni. Így az önkormányzat tulajdona megszűnik és akkor ők 
tovább tudják vinni más formában ezt a társaságot.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
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51/2017. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban lévő részvény 
értékesítéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési 
Zrt. által kibocsátott 797 db, összesen 4.544,- Ft névértékű önkormányzati tulajdonban lévő  részvény 
tulajdonjogát 1,- Ft/névérték/db, összesen 797,- Ft, azaz Hétszázkilencvenhét forint vételáron a 
Regionális Fejlesztési Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (adószáma: 11974004-2-41, 
cégjegyzék száma: 01-10-044294; székhely: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12., képviseli: dr. Balás-Piri 
László vezérigazgató) részére átruházza. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét, hogy az átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat megtegye, valamint az átruházással 
kapcsolatos megállapodást aláírja. 
 
Határid ő: 2017. április 5. (adásvételi szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés használati megállapodás megkötéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Rékasi Éva osztályvezető 
Az önkormányzat tulajdonában álló Rákóczi út 29. sz. alatt álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan 
egy része az önkormányzat tulajdona, másik része a Takarékszövetkezeté, a harmadik része pedig 
egy magánszemélyé, ahol egy vendéglátó egység üzemel. Ennek a tulajdonosa az önkormányzat felé, 
mint elővásárlásra jogosult felé jelezte eladásának szándékát. A képviselő-testület az elmúlt ülésen az 
elővásárlási jogról lemondott. Az értékesítésnek a következő fázisa, hogy eddig még az osztatlan 
közös tulajdonra vonatkozóan használati megállapodás nem jött létre. A megállapodás arról szól, 
hogy kinek mi a tulajdona, azt szabályozza le és ezeknek a használatára vonatkozik.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
  
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
52/2017. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a használati megállapodás megkötéséről szóló 
előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete használati megállapodást köt a hatvani 532 hrsz-
ú, természetben 3000 Hatvan, Rákóczi út 29. sz. alatti, osztatlan közös tulajdonban lévő kivett 
takarékszövetkezet, ügyfélfogadási rész és söröző megnevezésű 341 m2  nagyságú ingatlanra 
vonatkozóan, mint az ingatlan 49/341-ed rész tulajdonosa a 237/341-ed részben tulajdonos Mátra 
Takarékszövetkezettel (3000 Hatvan, Kossuth tér 22.; cégj.sz.: 10-02-020168;  képviseli: Juhász 
Ferenc Elnök-ügyvezető és Nagyné Seres Terézia ügyvezető), valamint az 55/341-ed részben 
tulajdonos dr. Gombos Annamáriával. 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
használati megállapodás aláírására.  
 
Határid ő: 2017. április 5. (megállapodás aláírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés a Hatvan városát népszerűsítő turisztikai kiadvány értékesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
53/2017. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan városát népszerűsítő turisztikai 
kiadvány értékesítéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy a Hatvan városát népszerűsítő turisztikai kiadványt az önkormányzati fenntartású 
intézményeknek ingyenesen átadja azzal, hogy az intézmények vezetői jogosultak a kiadványt PR 
ajándékként továbbadni, illetve kiadványonként bruttó 300 forintos áron értékesíteni. Az 
értékesítéséből származó bevétel az intézmény saját bevételét képezi. 
A kiadvány továbbá megvásárolható a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán 
kiadványonként bruttó 300 forintos áron. Az Ügyfélszolgálaton eladott példányok értékesítéséből 
származó bevétel az önkormányzat saját bevételét képezi. 
 
Határid ő: 2016. április 14.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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54/2017. (III. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan városát népszerűsítő turisztikai 
kiadvány értékesítéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete bizományosi szerződést köt a Hatvan városát 
népszerűsítő turisztikai kiadvány értékesítésére vonatkozóan a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú 
Nonprofit Kft.-vel (székhely: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély, 5852 hrsz.) a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:281. § (1) bekezdése alapján a határozat mellékletét 
képező bizományosi szerződés rendelkezései szerint, valamint felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a bizományosi szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2016. április 14.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
11. napirend 
Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi tevékenységéről 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
55/2017. (III. 28.) 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 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2016. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
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12. napirend 
Egyebek  
 
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
Voltunk hétvégén a Nagy Endre Rendezvényteremben a színházi előadáson. Nagyon szép volt az 
előadás. Lehetne-e azt kérni, hogy beszámozzák a székeket? Igaz, hogy annyi jegyet adtak el, 
amennyi szék volt, de szanaszét ültek az emberek, és sokan keresték még a helyeket. Egy rendszert 
lehetne-e belevinni? A másik, hogy már fél órával előbb odamegyünk, hogy minél ellőbb be tudjunk 
jutni. De ez sem probléma, csak, hogy mindenkinek meglegyen a székszám, és akkor tudja, hogy oda 
szól a jegye, oda fog ülni, és akkor nincs ilyen probléma. 
 
Bagyinszki Gyula a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője 
A felvetés teljesen jogos és helytálló. A székek letétele mindig attól függ, hogy mekkora a díszlet és a 
színpad kialakítása. A székek nem lehetnek fixek, mert mindig változik a kialakítása az adott 
rendezvénynek. De erre a formára, amit a színházi berendezésre használunk, most sikerült úgy 
véglegesíteni a pozíciót, hogy azt minden alkalommal tartani tudjuk, mert ennél nagyobb darabot élő 
zenével, már nem fogunk tudni betenni ebbe a terembe. A mostani koncepciót tudjuk úgy 
rekonstruálni, hogy a következő előadáson mindenféleképpen számozott helyek lesznek. Ebből 
kifolyólag meg tudjuk azt is csinálni, hogy differenciált lesz a helyek ára. Nyilván aki közelebb ül, 
annak picit drágább lesz, aki hátrébb ül annak picit olcsóbb, hiszen más az élvezeti érték egy adott 
távolságról. Úgyhogy ezt mi tudjuk, elkezdtük kidolgozni, így a következő előadás 
mindenféleképpen helyjegyre fog szólni. Így, amit Ön is mondd, nem kell rohanni, mert a hely ígyis-
úgyis meg lesz tartva. Azt, hogy a helyét mindenki meg tudja találni, és amellett üljön ideális 
esetben, akivel érkezett, azt 4 kolléganő segítette. Hozzánk nem jutott vissza olyan információ, hogy 
ebből probléma lett volna, mert mindenkinek segítettünk készséggel. Akinek nem úgy jött ki a sor, 
annak még plusz székeket is letettünk. Ettől többet egy nem színház teremben, nem erre kialakított 
teremben nem tudunk megtenni, illetve semmilyen színházi előadáson nem engednek beülni senkit 
fél órával a kezdés előtt. Nyilván ott meg van az a lehetőség, mivel erre van kitalálva, hogy minden 
szék számozott. Viszont egyik előadás sem kerül 2000.- Ft-ba. Mi azt szeretnénk, hogy minél 
szélesebb körben legyen elérhető a színházi élmény Hatvanban. Ezért adtuk ennyiért a jegyeket és 
ezért nincs arra lehetőség, hogy egy emelkedő rendszerű nézőteret csináljunk. Tehát dolgozunk rajta, 
mi is tudjuk, hogy néz ki egy színház, de most ezt tudtuk kihozni, de nyilván a székek beszámozása 
az megugorható. A következő előadás biztosan helyjegyes lesz. 
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
Nekem csak ez volt a problémám. Nem az, hogy mennyibe kerül, mert kerül amibe kerül. Csupán az, 
hogy egy jegyhez egy szék tartozzon. 
 
 
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   


