
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 
Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának  

2015. április 28-án a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 Nádas Sándor     bizottsági elnök 
 Papp István     bizottsági elnök-helyettes 
 Rodek Antal bizottsági tag 
  Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Basa Zoltán bizottsági tag 
  
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Rékasi Éva osztályvezető 
 Schósz Gabriella osztályvezető 
 Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 Szép Éva belső ellenőr 
 dr. Veres András ügyvéd 

Juhász János  Hatvani Rendőrkapitányság, r. alezredes, kapitányságvezető 
Nagy Ferenc  Hatvani Gazdasági Szolgáltató  Kft., ügyvezető 
Havassy Kálmán  Hatvani Szolgáltató Intézmény, mb. intézményvezető 

 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 
Papp István 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 elnök-helyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy vegyék le napirendről a 7. napirendi pontot (- Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társasággal hirdető berendezések hasznosítására kötendő üzemeltetési szerződésről-), a 
8. napirendi pontot (- Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel ingóságokra vonatkozó 
bérleti szerződés megkötéséről-), valamint vegyék fel a zárt ülés 3. napirendi pontjaként a kártérítési ügyben 
hozandó döntésről szóló előterjesztést. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek a napirendre vonatkozóan más javaslata? Mivel nem volt, ezért kérte, 
hogy aki a napirendet a fenti módosításokkal együtt elfogadja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
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100/2015. (IV.28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. április 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: 
 

1. Beszámoló Hatvan város közrend-közbiztonsági helyzetéről 
 
2. Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2014. évi működéséről 

 
3. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület között létrejövő 

együttműködési megállapodásról a 2015. évre 
 

Előadó az 1-3. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 

4. Előterjesztés a Florisz-Gourmet Kft.-vel megkötött bérleti szerződés módosításáról 
 

5. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint a Florisz-Gourmet Korlátolt 
Felelősségű Társasággal kötendő háromoldalú megállapodásról 

 
6. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 

Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag 
megválasztásáról, alapító okirat módosításáról 

 
Előadó a 4-6. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 
 

7. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 

8. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

  
 Előadó a 7-8. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
9. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról 

szóló 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
10. Előterjesztés a levegőminőség védelméről szóló 18/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

11. Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
12. Előterjesztés a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásból történő 

adatszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 

 Előadó a 9-12. napirendi pontig: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
13. Előterjesztés a Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
 Előadó: Schósz Gabriella osztályvezető 
 
14. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának 
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elbírálásáról 
 Előadó: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 
15. Előterjesztés a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvánnyal kötendő 

együttműködési megállapodásról 
 
16. Előterjesztés a Hatvani Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakulásáról 

 
Előadó a 15-16. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Előterjesztő az 1-16. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

 
17. Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2014. évi tevékenységéről 
 

 Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Előterjesztő: Lestyán Balázs alpolgármester 
 

18. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 
 

 Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

19. Egyebek 
 
N a p i r e n d: 
Z á r t ü l é s: 
 

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

2. Előterjesztés bírósági ülnökök választásáról 
 

Előadó az 1-2. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 

3. Előterjesztés kártérítési ügyben hozandó döntésről 
 

Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
 Előterjesztő az 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 
1. napirend 
Beszámoló Hatvan város közrend-közbiztonsági helyzetéről 
 
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: 
 
101/2015. (IV. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló 
beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság 2014. évi, Hatvan város 
közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. május 8. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
2. napirend 
Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2014. évi működéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Milyen kapcsolatban áll a rendőrség a polgárőrséggel? Az előterjesztésben az szerepel, hogy jó az 
együttműködés. 
 
Juhász János a Hatvani Rendőrkapitányság kapitányságvezetője 
Azt gondolom, hogy minden kapcsolatot lehet javítani, ahogy ezt is. Folyamatosan arra törekszünk, hogy 
még inkább javuljon a köztünk lévő kapcsolat. Én a teljes egységnek felajánlottam mindennemű segítséget 
abban, hogy növekedni tudjon a létszámuk. Minél többen vannak és minél képzettebbek, annál jobb. A napi 
munkavégzésnél minden jó. Ha szabad kapacitásuk van, akkor minden esetben megkapjuk a segítséget a 
részükről a munkánkhoz. Folyamatosan tartom a vezetőkkel a kapcsolatot és próbálom erősíteni a köztünk 
lévő kommunikációt. A megyei rendőrfőkapitány meghatározta, hogy a polgárőrség kapjon a megyei napi 
jelentésből egy egyszerűsített változatot. Ez egyfajta tájékoztatás számukra, hogy a területükön milyen 
bűncselekmények vannak. Meghatározásra került továbbá, hogy minden hónapban konzultációs értekezletet 
kell tartani, ahol az előző havi eseményeket értékelik, illetve a következő havi feladatokat kitűzik. 
Nyilvánvalóan Hatvanban 24 órás, folyamatos rendőri jelenlét van. Más településeken a nap bizonyos 
szakára terjed ki a rendőri jelenlét. Ezáltal a polgárőrség célszerűen  van eligazítva.  
 
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: 
 
102/2015. (IV. 28.) 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 2014. 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 2014. évi 
működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. május 8. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend 
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Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Hegyőrség Civil Egyesület között létrejövő 
együttműködési megállapodásról a 2015. évre 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A Hegyőrség vezetőjét is megkereste a kapitány úr, hogy még hatékonyabb legyen a munka. 
 
Juhász János a Hatvani Rendőrkapitányság kapitányságvezetője 
Így igaz. Mindent megteszünk, amivel Hatvan közbiztonságát javítani tudjuk.  
 
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: 
 
103/2015. (IV. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Hegyőrség Civil 
Egyesület között létrejövő együttműködési megállapodásról a 2015. évre szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 1. napjától 2015. december 31. napjáig tartó 
időszakra együttműködési megállapodást köt  – a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani 
Hegyőrség Civil Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Akácfa u. 3.), melynek  keretében 500.000,- Ft, azaz 
Ötszázezer forint támogatást nyújt az egyesület számára. 

  A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatása” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. május 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Florisz-Gourmet Kft.-vel megkötött bérleti szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
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: 
 
104/2015. (IV. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Florisz-Gourmet Kft.-vel megkötött bérleti szerződés 
módosításáról 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 Florisz-Gourmet Korlátolt Felelősségű Társaság 
gal(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 23. 1/2.; cg.száma: 10-09-034300) 2013. október 31. napján 
megkötött bérleti szerződést a jelen határozat mellékletét képező módosító okirat rendelkezéseinek 
megfelelően módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződést módosító okirat 
aláírására. 
 
Határid ő: 2015. május 8. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint a Florisz-Gourmet Korlátolt Felelősségű 
Társasággal kötendő háromoldalú megállapodásról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
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: 
 
105/2015. (IV. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal, valamint a Florisz-Gourmet 
Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő háromoldalú megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Florisz-Gourmet Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 23. 1/2; cg.száma: 10-09-034300), valamint a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) megállapodást köt jelen határozat mellékletét 
képező okirat keretében a hatvani 5226 hrsz-ú ingatlan bérlete tárgyában, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2015. május 8. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
6. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag 
megválasztásáról, alapító okirat módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
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Nádas Sándor bizottsági elnök 
Olvasási szünetet rendelt el. 
 

SZÜNET 
 
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 3 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
106/2015. (IV. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új 
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Pádár Sándor 3000 Hatvan, Hegyalja út 62. szám alatti 
lakos felügyelőbizottsági tag tisztségéről való lemondását 2015. március 28. napi hatállyal tudomásul veszi. 
 
Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
107/2015. (IV. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új 
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság felügyelőbizottsági tagjának Sáfrány László 
3000 Hatvan, Szapáry út 32/a. szám alatti lakost 2015. április 30. napjától 2018. november 28. napjáig tartó 
határozott időtartamra megválasztja. A felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen látja el. 
 
Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
108/2015. (IV. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új 
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról, alapító okirat módosításáról szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a jelen határozat mellékletét képező alapító okiratot 
módosító okirat szövegét elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a 
társaság vonatkozásában a szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az alapító okirat 
módosításának átvezetéséhez szükséges egyéb okiratokat aláírja. 
 
Határid ő: 2015. május 8. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
7. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról. Beszámoló az önkormányzat 2014. évi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi oldala 85 %-ban, a kiadási oldala 79 %-ban teljesült. A 
kitűzött feladatellátás teljesült. Bevételi és kiadási oldalon főleg a nagy beruházások 2015. évre áthúzódó 
része, amik nem teljesültek. Év közben voltak likviditási gondjaink, hiszen a kiadások havonta jelentkeztek, 
a helyi adóból származó bevételek pedig ütemezve érkeztek be. Ezért kellett a nyáron folyószámlahitelt 
igénybe venni, ami év végére nullára redukálódott. Különösen nehéz év volt a tavalyi, mert új számviteli 
törvény került bevezetésre. Nem igazán voltak adottak a feltételek az induláshoz, értem ezalatt a hiányzó 
programokat, de sikeresen leküzdöttük a nehézségeket. 
 
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: 
 
109/2015. (IV. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést, 
valamint az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról 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 2014. évi gazdálkodásról és annak 
pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
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: 
 
110/2015. (IV. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló előterjesztést, 
valamint az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és 
az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
8. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II.23.) 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: 
 
111/2015. (IV. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 11/2012. (II.23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
9. napirend 
Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról 
szóló 15/2007. (III.30.) 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
112/2015. (IV. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
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. 
 
10. napirend 
Előterjesztés a levegőminőség védelméről szóló 18/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
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 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
113/2015. (IV. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a levegőminőség védelméről szóló 18/2008. (III.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
11. napirend 
Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII.16.) 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
114/2015. (IV. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
12. napirend 
Előterjesztés a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásból történő adatszolgáltatásról 
szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Azt gondoltam, hogy ez kötelezettség és nem kell külön rendelet hozzá. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A törvény több helyen hivatkozik az önkormányzat rendeletére, ezért törvényesen eljárva hozzuk az új 
rendeletet. 
 
Egyéb 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: 
 
115/2015. (IV. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásból 
történő adatszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az 
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előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
13. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Volán Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella osztályvezető 
 
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: 
 
116/2015. (IV. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Volán Zrt.-vel 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 a jelen határozat mellékletét képező, a menetrend 

szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződést úgy 
módosítja, hogy a szerződés fejrészében a korábbi szolgáltató Hatvani Volán Zrt. (3000 Hatvan, 
Bercsényi út 82.) helyébe a jogutód KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (5000 
Szolnok, Nagysándor József út 24.) lép. 

2. A képviselő-testületet hozzájárul ahhoz, hogy 1. sz. helyi járat a szolgáltató kérésének megfelelően 
munkaszüneti napokon csökkentett járatszámmal, és csak a vasútállomásig, illetve a. vasútállomástól 
(kivéve 1 járat) közlekedjen. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező szerződést 
módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2015. május 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
14. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának 
elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 
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: 
 
117/2015. (IV. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezetői (magasabb 
vezetői) pályázatának elbírálásáról szóló megállapodásokról 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 Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezetőjévé 
(magasabb vezetőjévé) 2015. május 1. napjától 2018. április 30. napjáig tartó határozott időre Havassy 
Kálmánt nevezi ki. 
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 7 fizetési fokozat garantált illetménye: 149.145,-Ft  
- összesen: 149.145,-Ft 
- összesen kerekítve: 149.100,-Ft  
- garantált összegen felüli -munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész): 120.900,-Ft  
- magasabb vezetői pótlék: (250%): 50.000,-Ft 
  mindösszesen: 320.000,-Ft  
 
Határid ő: 2015. május 4. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
15. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvánnyal kötendő együttműködési 
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: 
 
118/2015. (IV. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvánnyal 
kötendő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési 
Alapítvány alapító tagja az Alapítvány rendelkezésére bocsát 2.500.000,-Ft összeget alapítói vagyon 
kiegészítése jogcímén a jelen határozat mellékletét képező megállapodásban foglaltak szerint. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési 
Alapítvánnyal a jelen határozat mellékletét képező megállapodásban foglalt tartalommal megállapodást köt 
és felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 
 
A pénzügyi forrás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletben 
az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
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Határid ő: 2015. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
16. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakulásáról 
 
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 4 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 4 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
119/2015. (IV. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakulásáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
újjáalakítását Hatvanban, valamint elfogadja a Szervezeti és Működési Szabályzatot és az együttműködési 
megállapodást és egyben felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szükséges dokumentumok aláírására. 
 
Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
120/2015. (IV. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakulásáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Hatvani Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum az önkormányzat használatában lévő Grassalkovich Művelődési Ház (3000 Hatvan, 
Kossuth tér 24.) ingatlant határozatlan ideig ingyenesen székhelyként használja és azt, a vonatkozó 
okirataiban székhelyként feltüntesse.  
 
Határid ő: 2015.április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
121/2015. (IV. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakulásáról 
szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a KAB_KEF-15-1/B azonosítószámú, 
'”Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítása” című pályázati felhívásra. 
Az igényelhető támogatási összeg legalább 100 000 forint és legfeljebb 400 000 forint. A támogatás 
intenzitása 90%-os. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a pályázat benyújtására 
és a pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatok aláírására. Az önerőre a pénzügyi forrás, 40.000 
forint összegben, a Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendeletben 
az „általános tartalék” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2015. május 15. ( a pályázat beadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Pályázati Osztály útján 
 
122/2015. (IV. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Kábítószerügyi Egyeztető Fórum újjáalakulásáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
tisztségviselőinek a következő személyeket jelöli ki:  
Elnök – Valló Ede (Grassalkovich Művelődési Ház - intézményvezető) 
Társelnök – Lestyán Balázs (Hatvan Város Önkormányzata- alpolgármester) 
Titkár – Major Tímea (Grassalkovich Művelődési Ház alkalmazottja) 
 
Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
17. napirend 
Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2014. évi tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Lestyán Balázs alpolgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Meg szeretném dicsérni a védőnőket. Nagyon jól végezték a munkájukat. 
 
Egyéb 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 Hatvan város védőnői szolgálatainak 2014. évi 

tevékenységéről szóló tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul 
vette. 

 
18. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 
 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
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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: 
 
123/2015. (IV. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága dr. Szikszai Márta 
jegyző előterjesztésében megtárgyalta Hatvan Város Önkormányzata 2014. évi éves 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 2014. évi belső ellenőrzések 
végrehajtásáról szóló, jelen határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést elfogadja. 

Határid ő: 2015. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
18. napirend 
Egyebek 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mivel az Egyebek napirendi pont keretében 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Nádas Sándor Papp István 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
 elnöke elnök-helyettese 
 


