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

2017. április 25-én 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 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Besenyiné László Andrea belső ellenőr 
 Szép Éva belső ellenőr 
 Gulyás Katalin főkertész 
 Juhász János  a Hatvani Rendőrkapitányság vezetője 
 Semperger Katalin a 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 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: 
 
63/2017. (IV. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. április 
25-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. Beszámoló Hatvan város közrend-közbiztonsági helyzetéről 
  

2. Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2016. évi működéséről 
 

3. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület 
között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2017. évre 

  
 Előadó az 1-3. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva aljegyző 
 

4. Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló 37/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

  
 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 

Előterjesztő az 1-4. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

5. Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2016. évi tevékenységéről 
  
 Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Előterjesztő: Lestyán Balázs alpolgármester 
 

6. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról  
Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről 

  
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
7. Előterjesztés az igazgatási szünetről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 

  
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 

8. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési jelentéséről 
  
 Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 Előterjesztő a 6-8. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

9. Egyebek  
 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetés 
adományozására 

  
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 
 
1. napirend 
Beszámoló Hatvan város közrend-közbiztonsági helyzetéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
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Nádas Sándor bizottsági elnök 
Megköszönöm a rendőrség munkáját, nagyon terjedelmes a beszámoló, nagyon sok pozitívum van 
benne és megkérem a kapitány urat, hogy mondjon pár szót. 
 
Juhász János, a Hatvani Rendőrkapitányság vezetője 
Szeretném elmondani, hogy ezek a számok ténylegesen a Hatvani Rendőrkapitányság valós 
eredményeit mutatják. Nagyon sok pozitívum mellett nyilván vannak negatívumok is. Erre az évre 
vonatkozóan azt tudom Önöknek elmondani, hogy a hatvani kapitányság egyéb feladatai mellett 
azon lesz, hogy ezeket a hiányosságokat a lehető legjobb tudása szerint javítsa, illetve pótolja. Mire 
gondolok? A közlekedés biztonság terén Hatvan és környékén sajnos a tavalyi év egy fekete év volt. 
Nem a halálos balesetek számában, hanem összességében rengeteg baleset történik. Sajnos történt 
már ebben az évben is, de hozzáteszem, hogy közel sem annyi, mint a tavalyi évben. Fokozottan 
fogunk baleset-megelőzési felvilágosításokat végrehajtani. Ez már most is folyamatban van, valamint 
sokkal határozottabban fogunk fellépni a közlekedési szabálysértők ellen Hatvan város területén. A 
traffipax gyakorlatilag minden nap működik az illetékességi területünkön, nyilván Önök is látták. A 
rendőrség ezt nem azért csinálja, hogy pénzbehajtás legyen. Nyilván Önök is észrevették, hogy a 
kollégák, akik a sebességellenőrzést hajtják végre, nem elbújva, nem álcázva, nem olyan 
körülmények között hajtják végre a feladatukat, hogy az elvtelen legyen. Ennek egy oka van, az hogy 
az állampolgárokat az önkéntes jogkövetésre, magyarul a sebességkorlátok betartására kötelezzük. 
Ennyit szerettem volna hozzáfűzni, és arra kérem a bizottságot, hogy fogadják el a beszámolót.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Hatvan területén, illetve környékén vannak-e migránsok?  
 
Juhász János, a Hatvani Rendőrkapitányság vezetője 
Azt tudom mondani, hogy van különbség migránsok, és illegális migránsok között. Migránsok 
vannak, illegális migránsok nem jellemzők. Azt tudniuk kell, hogy minden héten végrehajtunk 
fokozott ellenőrzést több helyen is – ez benne van egyébként a beszámolóban is -, a migrációs 
útvonalak mentén. Szúrópróba szerűen a kollégáim a gépjárműveket ellenőrzés alá vonják, ami a 
napi szolgálatba is beletartozik. Hatvannak az előnye ebből a szempontból talán kicsit hátrány, 
hiszen közlekedési csomópont vagyunk, de a vasútállomás, a buszpályaudvar és a főbb közlekedési 
útvonalak ellenőrzése folyamatos. Szerencsére ezeken a területeken ilyen probléma nincs. 
Mindemellett a Hatvani Rendőrkapitányság bőszen kiveszi a részét a határ mentén az ellenőrzésből. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
A kerékpár regisztrációról még tudna mondani néhány szót? 
 
Juhász János, a Hatvani Rendőrkapitányság vezetője 
Igen, ez is kapcsolódik a bűn- és balesetmegelőzési programunkhoz. Az önkormányzattól is kaptunk 
egy levelet ezzel kapcsolatban, és most a héten lesz ismét ilyen akció. Hétvégére és olyan munkaidőn 
túli időszakra is tettünk időpontokat, amikor az állampolgárok munkaidő után is nyugodtan tudnak 
regisztrálni. Ez egy viszonylag rövid procedúra, és mindenki biztonságban érezheti a kerékpárját 
abból a szempontból, hogy ténylegesen lesz egy regisztráció, ami bár nem olyan mélységű, mint egy 
autónak a rendszáma, de ez alapján utána lehet keresni. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
64/2017. (IV. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város közrend-közbiztonsági 
helyzetéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság 2016. évi, Hatvan 
város közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. május 5. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2016. évi működéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Jól végzik a munkájukat, köszönet érte. Sajnos úgy tudom, hogy elég kevesen vannak Hatvanban a 
polgárőrök, talán 20 fő. 
 
 
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:  
 
65/2017. (IV. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 
2016. évi működéséről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 
2016. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. május 5. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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3. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület között 
létrejövő együttműködési megállapodásról a 2017. évre 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
66/2017. (IV. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani 
Szőlőhegyért Civil Egyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2017. évre tárgyú 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 1. napjától 2017 december 31. 
napjáig tartó időszakra együttműködési megállapodást köt – a határozat melléklete szerinti 
tartalommal – a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Akácfa u. 3.), 
melynek keretében 500.000.- Ft, azaz Ötszázezer forint támogatást nyújt az egyesület számára. 
A 2017. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” 
költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2017. április 28. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alapításáról és adományozásának rendjéről 
szóló 37/2008. (V. 30.) 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:  
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67/2017. (IV. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Tiszta, virágos Hatvanért” cím alapításáról 
és adományozásának rendjéről szóló 37/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
5. napirend 
Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2016. évi tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Lestyán Balázs alpolgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a tájékoztatót 
szíveskedjenek tudomásul venni. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Lestyán Balázs 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város védőnői szolgálatainak 2016. évi 
tevékenységéről szóló tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag 
tudomásul vette. 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról  
Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Az intézményi működési bevételeknél kiemelten látom, hogy az óvodáknál a bevételek csökkentek, 
fele annyi teljesült, mint amennyi a tervben volt. Az lenne a kérdésem, hogy a tervezés volt ennyire 
nagyvonalú, vagy ennyire sok lett hirtelen a beteg gyerek, ami szintén baj? További kérdésem pedig 
az, hogy a korábban elmaradt befizetések behajtására van-e esetleg valami terv? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Tervezéskor az előző évet szoktuk figyelembe venni, és az intézmény adottságait is. Az óvodai 
működéssel kapcsolatban azt, hogy hány gyerek jelenik meg, a betegségeket soha nem tudjuk előre 
megtervezni. A tavalyi évben nagyobb lett az ingyenesen étkezőknek a száma, tehát több volt az 
úgymond rászoruló, mint amit mi előzőleg figyelembe vettünk.  Ez megjelenik a kiadási oldalon is, 
mert ez az étkeztetés kiadásainak emelkedését is magával vonta. Tehát bevételi, és kiadási oldalon 
egyformán jelentkezik ez az elmaradás. Nagy súlyt fektettünk az elmúlt két hónapban a behajtásokra, 
több levél ment ki jegyző asszony által is. Most kezdtünk hozzá ahhoz, hogy ügyvédi felszólítások 
mennek ki, ahol még nem sikerült a nagyobb kintlévőségeket behajtani. Vannak olyanok, akiknek 
nem nagyon van hajlandóságuk befizetni a tartozásukat, de arra is van példa, hogy valaki 
részletfizetést kért, ezt engedélyeztük. Sok esetben azzal van a gond, aki már kiment a rendszerből. 
Nagyon nehéz ez az iskolák esetében, mert mi az étkeztetésben vagyunk jelen az iskoláknál. A 
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fenntartó, a működtető már a KLIK. Ez a kettősség egy kissé nehézkessé teszi a behajtást, de 
dolgoznak a kolléganők azon, hogy minél kevesebb legyen a kintlévőség. Nagyon nehéz azt mondani 
egy gyereknek, óvodában nem is nagyon lehet, hogy ha nem fizetnek, akkor nem eszik a gyerek. Ezt 
nem is vállalja fel senki szerintem.  
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
A gyereknek tényleg nem lehet mondani, de a szülő az felelős a gyerekért, mert akkor minden szülő 
megtehetné, hogy nem fizet. Köszönöm, hogyha tesznek az ügyben valamit.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
68/2017. (IV. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 
szóló előterjesztést, valamint az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásról 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. évi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
69/2017. (IV. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról 
szóló előterjesztést, valamint az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásról és annak pénzügyi 
teljesítéséről szóló beszámolót, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja. 
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7. napirend 
Előterjesztés az igazgatási szünetről 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
70/2017. (IV. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az igazgatási szünetről szóló új önkormányzati 
rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési jelentéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Nagyon alapos munkát végeztek, dicséret illeti őket. 
 
 
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:  
 
71/2017. (IV. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2016. évi belső 
ellenőrzési jelentéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által a 2016. évi belső 
ellenőrzések végrehajtásáról szóló, a határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
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9. 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 készült.) 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

 Papp István Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság  
 elnökhelyettese elnöke   


