
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. 

szeptember 8-án a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István  bizottsági elnök-helyettes (később érkezett) 
 Oroszlán Lajosné  bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Lukács László törvényességi ellenőrzési és szervezési osztályvezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető  
 Rékasi Éva számviteli, vagyonnyilvántartási- és kezelési osztályvezető 
 dr. Veres András  ügyvéd  
 Maksáné Benei Katalin  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 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta Kovács 
Gábor Istvánné bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a napirendet elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
245/2014. (IX.8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2014. szeptember 8-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 Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött albérleti szerződés módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról 

 Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 

2. Előterjesztés Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
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3. Beszámoló az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 

4. Előterjesztés a Hatvany Lajos Muzeális Gyűjtemény kulturális javainak önkormányzati 
vagyonkezelésbe vételéről 
Előadó az 1-3. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

5. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 helyrajzi számú ingatlan bérbe adásáról 
szóló döntés hatályon kívül helyezéséről és használati díj megállapításáról 

 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Előterjesztő az 1-5. napirendi pontig: Horváth Richárd alpolgármester 
 

Z á r t  ü l é s: 
 
1. Előterjesztés településképi bejelentési kérelmet elutasító döntés kapcsán benyújtott fellebbezés 

elbírálásáról 
  Előadó: dr. Szabó Ildikó hatósági irodavezető 

Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
 

1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött albérleti szerződés módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
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: 
 
246/2014. (IX. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezettel megkötött albérleti 
szerződés módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvan Város Önkormányzata, mint bérbeadó 
és a Hatvani Szociális Szövetkezet, mint bérlő között 2014. április 4. napján megkötött, és 2014. szeptember 
11. napjával egységes szerkezetbe foglaltan módosított albérleti szerződés rendelkezéseit. 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a 
módosítással egybefoglalt albérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 12. (az okiratok aláírására) 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester 
 
2. napirend 
Előterjesztés Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
247/2014. (IX. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város 2014. évi költségvetéséről szóló 7/2014. 
(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
3. napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
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 nélkül, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 
 
248/2014. (IX. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta szóló az önkormányzat 2014. I. félévi gazdálkodásáról és 
annak pénzügyi teljesítéséről beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2014. I. félévi gazdálkodásról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 12. 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Gazdálkodási Iroda útján 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvany Lajos Muzeális Gyűjtemény kulturális javainak önkormányzati 
vagyonkezelésbe vételéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 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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249/2014. (IX. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvany Lajos Muzeális Gyűjtemény kulturális javainak 
önkormányzati vagyonkezelésbe vételéről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Nemzeti Vagyonkező Zrt.-vel  (székhely: 1133 
Budapest, Pozsonyi út 56.; cégjegyzékszám: 01-10045784; statisztikai számjel: 14077340-6420-114-01, 
adószám: 14077340-2-44) vagyonkezelési szerződést  köt. 
A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Richárd alpolgármestert a Hatvany Lajos Közérdekű Muzeális 
Gyűjtemény kulturális javainak vagyonkezelésbe vételére vonatkozóan, hogy az önkormányzat nevében a 
vagyonkezelési szerződést megkösse és az ezzel kapcsolatos eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye.  
 
Határid ő: 2014. szeptember 30. (megállapodás aláírására)  
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Jegyzői Iroda és a Gazdálkodási Iroda útján 
 
5. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 helyrajzi számú ingatlan bérbe adásáról 
szóló döntés hatályon kívül helyezéséről és használati díj megállapításáról 
   
Előterjesztő: Horváth Richárd alpolgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Bérleti díjat határoztak meg erre a pár hónapra? 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Használati díjat állapítottunk, mivel lejárt a bérleti szerződés, ami 80.000. Ft.  
 
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 2 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
250/2014. (IX. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 helyrajzi számú 
ingatlan bérbe adásáról szóló döntés hatályon kívül helyezéséről és használati díj megállapításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 

 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 219/2014. (II. 27.) számú 
határozatát, melyben a hatvani 3825/3 hrsz.-ú ingatlan bérbeadásáról döntött Dán Gyula egyéni vállalkozó 
részére. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 30. (értesítésre) 
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Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
251/2014. (IX. 8.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú hatvani 3825/3 helyrajzi számú 
ingatlan bérbe adásáról szóló döntés hatályon kívül helyezéséről és használati díj megállapításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 80.000,- Ft/hó használati díjat állapít meg a Hatvan Város 
Önkormányzata tulajdonát képező 7405 m2 alapterületű hatvani 3825/3 hrsz.-ú, közterület megnevezésű 
ingatlan használata miatt 2014. április 1-jétől az ingatlan kiürítéséig terjedő időszakra Dán Gyula egyéni 
vállalkozó (székhelye: 3200 Gyöngyös, Fő tér 2.) részére. A Képviselő-testület felkéri Dán Gyula használót, 
hogy az ingatlant kiürített állapotban bocsássa vissza a tulajdonos részére 2014. október 15. napjáig. 
A Képviselő-testület felkéri Hatvan város polgármesterét, hogy a határidő eredménytelen letelte után 
haladéktalanul indítsa meg az ingatlan kiürítése iránti eljárást. 
 
Határid ő: 2014. szeptember 30. (számlázásra) 
Felelős: Horváth Richárd alpolgármester a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kovács Gábor Istvánné Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
 tagja elnöke 
 


