
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. július 

10-én a Városháza emeleti ovális termében 830órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes 
 Rodek Antal bizottsági tag 
  
Igazoltan volt távol: 
 Oroszlán Lajosné bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag  
 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Paronai Richárd aljegyző 
 dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 dr. Borbás Zsuzsanna  településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
 Malek Anett jegyzőkönyvvezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, az 5 
bizottsági tagból 3 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 legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Papp István 
bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy 9. napirendi pontként vegyék fel az Elmúlt Időszak Visszaéléseit Feltáró Eseti Bizottság 
megszüntetéséről szóló előterjesztést.  
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a napirendet a fenti módosítással elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
253/2013. (VII.10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2013. július 10-i 
rendkívüli 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 közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról 
szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
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2. Előterjesztés Györe Ádám 2013. év úszóversenyeken való részvételének polgármesteri keretből 
történő  
Előadó: Simon Tamás sport, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 

 
3. Előterjesztés a „Gyermekjóléti alapellátások fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című pályázathoz 

kapcsolódó szerződés módosításáról  
Előadó: dr. Borbás Zsuzsa településfejlesztési és pályázati osztályvezető 

 
4. Előterjesztés a Lokomotív Sportegyesülettel kötött vagyonhasználati megállapodásról 
 
5. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011 (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
6. Előterjesztés a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 43/2012. 

(VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
7. Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosításáról  

 
8. Előterjesztés utcák elnevezésével kapcsolatos döntésről 

Előadó a 4-8. napirendi pontig: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 

9. Előterjesztés az Elmúlt Időszak Visszaéléseit Feltáró Eseti Bizottság megszüntetéséről 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előterjesztő a 1-9. napirendi pontig: Szabó Zsolt polgármester 

 
1. napirend 
Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról 
szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
254/2013. (VII.10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek 
létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánlja. 
 
2. napirend 
Előterjesztés Györe Ádám 2013. évi úszóversenyek való részvételének polgármesteri keretből történő 
támogatásáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: Simon Tamás sport, ifjúsági és civil kapcsolatok referense 
 
Rodel Antal bizottsági tag 
Az unokámnak az osztálytársa és elég tehetséges, úgyhogy ha indul ilyen versenyeken, akkor 
mindenféleképpen támogatom. 
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Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
255/2013. (VII.10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Györe Ádám 2013. évi úszóversenyek való részvételének 
polgármesteri keretből történő támogatásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Györe Ádám részére (lakcíme: 3000 Hatvan, Horváth 
Mihály út 15. I/3; képviseli: Molnár Éva szülő, lakcíme: 3000 Hatvan, Horváth Mihály út 15.I/3) 100.000-Ft, 
azaz Egyszázezer forint támogatást nyújt a jelen határozat mellékletét képező támogatási szerződésben 
foglaltak szerint. A fenti összeg Hatvan város 2013. évi költségvetéséről szóló 6/2013. (II. 15.) 
önkormányzati rendelet szöveges mellékletének 2/d. táblájában szereplő polgármesteri keret költséghelyen 
rendelkezésre áll. 
 
Határidő: 2013. július 11. (a támogatási szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján. 
 
3. napirend 
Előterjesztés a „Gyermekjóléti alapellátások fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című pályázathoz 
kapcsolódó szerződés módosításáról  
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Borbás Zsuzsa településfejlesztési és pályázati osztályvezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
256/2013. (VII.10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a „Gyermekjóléti alapellátások fejlesztése – bölcsődefejlesztés” 
című pályázathoz kapcsolódó szerződés módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÉMOP-4.1.2/B-12 kódszámú „Gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális fejlesztése – bölcsődefejlesztés” című pályázathoz szükséges 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére irányuló, az Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és 
Adósságkezelő Kft.-vel (székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. IV. emelet 3.) 2012. december 20-
án kötött vállalkozási szerződést jelen határozat mellékletét képező okirat-tervezet szerinti tartalommal 
módosítja. 
 
Határidő: 2013. július 17. 
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Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Lokomotív Sportegyesülettel kötött vagyonhasználati megállapodásról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról.  
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
257/2013. (VII.10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt polgármester 
előterjesztésében megtárgyalta a Lokomotív Sportegyesülettel kötött vagyonhasználati megállapodásról szóló 
előterjesztést. 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét képező, 2442 helyrajzi 
számú, természetben 3000 Hatvan, Boldogi út 9. szám alatt található, 2 ha 9645 m2  nagyságú, sporttelep 
megnevezésű ingatlan használatára vonatkozó Lokomotív Sportegyesülettel megkötendő együttműködési 
megállapodást, valamint felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.  
 
Határidő: 2013. július 22.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Rodel Antal bizottsági tag 
Valami konkrét eset kapcsán került ez szóba? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem nagyon akarják megadni bizonyos adataikat az emberek, olykor elég durva hangnemben beszélnek az 
ügyintézőkkel és ezért gondoltuk azt, hogy ha nem akarnak közreműködni, akkor nem kapnak kártyát. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
258/2013. (VII.10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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6. napirend 
Előterjesztés a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 43/2012. 
(VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
259/2013. (VI.13.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a felsőoktatási intézményben tanulók ösztöndíjjal történő 
támogatásáról szóló 43/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
7. napirend 
Előterjesztés a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának módosításáról  
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Én csak kérdezem, hogy hol van ez, melyik ez az épület? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Most a múzeum felújítása kezdődik el a belvárosi projekt keretében és a gimnázium területén van a kolostor, 
oda pakoljuk be a dolgokat és ezért kell beleférnünk az ütemtervbe, tehát nem véglegesen, de akár még az is 
lehet. Nem tudjuk, hogy mennyi érték fog ott felhalmozódni, és a raktározásban ez az épület így segítségünkre 
lehet.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
260/2013. (VII.10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény alapító 
okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 11.) alapító okiratát az intézmény telephellyel történő bővülése 
következtében 2013. július 11. napi hatályba lépés mellett a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező 
módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyólag 
elfogadja a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
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okiratot. A képviselő-testület továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a Hatvany Lajos 
Közérdekű Muzeális Gyűjtemény működési engedélyének módosítását kezdeményezze. 
 
Határidő: 2013. július 11. (alapító okirat aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
8. napirend 
Előterjesztés  utcák elnevezésével kapcsolatos döntésről 
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Paronai Richárd aljegyző 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
261/2013. (VII.10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az utcák elnevezésével kapcsolatos döntésről szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Baranyi Zoltán közterület elnevezése iránt benyújtott 
kérelmét elutasítja, és a Hatvan Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányad szerinti kizárólagos tulajdonát 
képező, külterületen fekvő Hatvan, zártkert 11182/1 és 11182/23 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, művelési 
ág alól kivett közutakra vonatkozóan nem állapít meg közterület elnevezéseket.  
 
Határidő: 2013. július 31. (a kérelmező értesítésére)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
9. napirend 
Előterjesztés az Elmúlt Időszak Visszaéléseit Feltáró Eseti Bizottság megszüntetéséről  
 
Előterjesztő: Szabó Zsolt polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A legtöbb ügy nem került bírósági szakaszba és megszüntették, egyedül a szennyvíz beruházással 
kapcsolatban jutottak előrébb. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Kettő ügy van, a parlagfű és a szennyvíz. A szennyvíz ügye információim szerint vádemelést megelőző 
nyomozási szakaszban van, tehát a vádemelés még nem történt meg, de valószínűsíthető. A parlagfű ügyében 
egy kicsit hátrébb áll a nyomozás, de ez az ügy később is indult.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a határozati 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
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262/2013. (VII.10.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Szabó Zsolt 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Elmúlt Időszak Visszaéléseit Feltáró Eseti Bizottság 
megszüntetéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Elmúlt Időszak Visszaéléseit Feltáró Eseti Bizottságot 
2013. július 11-i hatállyal megszünteti, egyúttal Lestyán Balázs bizottsági elnök, Mikó János bizottsági 
elnök-helyettes, Nádas Sándor és Kondek Zsolt bizottsági tagok megbízatását visszavonja. 
 
Határidő: 2013. július 11. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
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 rendkívüli ülését befejezettnek nyilvánította. 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 Papp István Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnök-helyettese Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
   


