
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

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

2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 Nádas Sándor     bizottsági elnök 
 Papp István     bizottsági elnök-helyettes 
 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 jegyzői irodavezető 

Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Nagyné Talabér Anikó adóügyi osztályvezető 
Rékasi Éva osztályvezető 
Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 
Jagodics István Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hatvani 

Tankerületének igazgatója 
Dr. Kiss József TAYLOR&NASH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 Liktor Dénesné 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 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 elnök-helyettest a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kérte, hogy vegyék fel 1. napirendi pontként a kalandpark nyitva tartásáról 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
 
166/2015. (VI.23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. június 23-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 kalandpark nyitva tartásáról 
 Előadó: Schósz Gabriella osztályvezető 
 

2. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 
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létrejött együttműködési megállapodás módosításáról 
 Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd 
 

3. Előterjesztés a gyermekvédelmi helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
4. Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak 

mértékéről szóló 13/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 Előadó a 3-4. napirendi pontig: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

 
5. Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/1997.(XI.27.) önkormányzat rendelet 

módosításáról 
 
6. Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 40/2003.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
7. Előterjesztés a volt Cukorgyár területén elhelyezkedő „porta épület és irodaház” vagyonkezelésbe 

vételéről 
 Előadó a 5-7. napirendi pontig: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

8. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
9. Előterjesztés az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződésmódosításról  

 
10. Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések módosításáról 

 Előadó a 8-10. napirendi pontig: Schósz Gabriella osztályvezető 
 

11. Előterjesztés Hatvan város egészségfejlesztési koncepciójának elfogadásáról 
 Előadó: Dudásné Csikós Ágnes általános igazgatási osztályvezető 

 
12. Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötendő támogatási szerződésről 

 
13. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő 2015. 

évre vonatkozó együttműködési megállapodásról 
 

14. Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2015. évi támogatásról 
Előadó a 12-14. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Előterjesztő az 1-14. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 

 
15. Egyebek 

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

1. Előterjesztés „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozásáról 
 (HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG) 

Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
 
1. napirend 
Előterjesztés a kalandpark nyitva tartásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella osztályvezető 
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Basa Zoltán bizottsági tag 
A nyitva tartást meghatározzuk, de mikor nyit ki egyáltalán ez a kalandpark? 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Most vasárnap lesz a megnyitó. 
 
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 
határozatokat hozta: 
 
167/2015. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a kalandpark nyitva tartásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság (3000 Hatvan, Szepes Béla u. 
2.) javaslata alapján elfogadja a Lombkorona kalandpark és kerékpáros kalandpark nyitva tartási rendjét a 
jelen határozat mellékletét képező nyitva tartási tervezet szerint. 

Határid ő: folyamatos 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ között 
létrejött együttműködési megállapodás módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Kövérné dr. Tóth Melinda ügyvéd  
 
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: 
 
168/2015. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft. és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ között létrejött együttműködési megállapodás módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Robert Bosch Elektronika Kft. szándékát, 
mely szerint a Hatvani Szent István Általános Iskolában további – harmadik – ún. Bosch osztályt kíván 
indítani. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy egyetért az újabb osztály indításával.  
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az újabb osztály indítása miatt a már megkötött és hatályos 
megállapodásokat vizsgáltassa felül különösen az új osztály elhelyezéséül szolgáló helyiség felújítási 
költségei tekintetében, és a felülvizsgálat eredményeként a felek módosítsák, egészítsék ki azokat.  
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A képviselő-testület felhatalmazza egyebekben a polgármestert a megállapodást módosító (kiegészítő) 
okiratok aláírására azzal, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre terjessze be azokat utólagos 
jóváhagyás érdekében.  
A képviselő-testület az új osztály beindításához szükséges – a jelen határozat mellékletét képező – 
együttműködési megállapodást módosító okiratot jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak 
aláírására.  
 
Határid ő: azonnal (a felülvizsgálatra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
3. napirend 
Előterjesztés a gyermekvédelmi helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Elnézést kérünk, de nem a véglegesen javított változat került az interneten feltöltésre, adminisztratív hiba 
miatt. A végleges változat papír alapon került kiosztásra. Érdemi változás nincs, csak jogtechnikai javításokat 
tettünk. A Jegyzői Irodán került kijavításra. Van egy rendelet a jogszabályszerkesztésről, és ez alapján 
egységesítettük a rendeletet.  
 
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: 
 
169/2015. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a gyermekvédelmi helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
4. napirend 
Előterjesztés az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló 13/2011.(II.25.) 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: 
 
170/2015. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az 
azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 13/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánlja. 
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5. napirend 
Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/1997.(XI.27.) önkormányzat 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
171/2015. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 27/1997.(XI.27.) 
önkormányzat rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
6. napirend 
Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 40/2003.(XII.19.) 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
172/2015. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a helyi iparűzési adóról szóló 40/2003.(XII.19.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
7. napirend 
Előterjesztés a volt Cukorgyár területén elhelyezkedő „porta épület és irodaház” vagyonkezelésbe 
vételéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
173/2015. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a volt Cukorgyár területén elhelyezkedő „porta épület és 
irodaház” vagyonkezelésbe vételéről szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Hatvani Járási Hivatal Földhivatali Osztálya  ingatlan-
nyilvántartásában felvett hatvani 5331/24. hrsz-ú, 5476 m2 nagyságú, irodaház és udvar megjelölésű, 
természetben 3000 Hatvan, Radnóti tér 5331/24. hrsz. alatti ingatlanon fennálló utcafronti volt portaépületet 
és irodaházat – a jelen határozat mellékletét képező szerződés alapján  – határozatlan időre, évi 350.000,- Ft 
+ ÁFA ellenérték megfizetése ellenében  vagyonkezelésbe veszi a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft-től.  
 
A képviselő-testület e határozatban meghatározott feladat végrehajtásához szükséges pénzügyi forrást a 
Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) önkormányzati rendeletben az általános 
tartalék terhére biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
vagyonkezelési szerződés aláírására.  
 
Határid ő: 2015. július 5. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
8. 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: Schósz Gabriella osztályvezető 
 
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: 
 
174/2015. (VI. 23.) 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. 
 
9. napirend 
Előterjesztés az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződésmódosításról  
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
175/2015. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
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polgármester előterjesztésében megtárgyalta az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel kötött szolgáltatási 
szerződésmódosításról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt.-vel (székhely: 1097 
Budapest, Illatos u. 23.) az állati melléktermékek elszállítására és kezelésére vonatkozó szolgáltatási 
szerződést jelen határozat mellékletét képező okirat tervezet szerint egységes szerkezetben módosítja. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az állati melléktermékek elszállítására és 
kezelésére vonatkozó szolgáltatási szerződés-módosítás aláírására. 
 
Határid ő: 2015. június 30. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
10. napirend 
Előterjesztés távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
176/2015. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a távfelügyeleti ellátásra, karbantartásra vonatkozó szerződések 
módosításáról 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 
kezdeményezze a Monitoring-Távfelügyelet Kft.-vel megkötött távfelügyeleti és karbantartási szerződés 
módosítását oly módon, hogy az alábbi változás átvezetésre és a szerződések új, a Kft.-vel egyeztetett 
formában egységes szerkezetbe foglalásra kerüljenek: 
 
Az Orvosi Rendelő (3000 Hatvan, Árpád u. 2.) 2015. június 3-tól a tűzvédelmi távfelügyelet szolgáltatásba 
bekapcsolt objektum. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat szerinti 
módosításoknak megfelelő egységes szerkezetbe foglalt távfelügyeleti és karbantartási szerződés aláírására.  
 
Határid ő: 2015. június 30. (szerződések módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés Hatvan város egészségfejlesztési koncepciójának elfogadásáról 
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Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 
 
Dr. Kiss József TAYLOR&NASH Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
A város azért bízott meg egy ilyen koncepció elkészítésével, mert egyrészt ilyen koncepció korábban nem 
volt, másrészt ennek a koncepciónak nem voltak előzményei, mint a többi koncepciónak. Hatvanban jelenleg 
nagyon érdekes a helyzet. A város kompetenciájába az egészségügyi alapellátás tartozik, miközben 
egészségpolitikai szempontból kiemelkedő a kórház működése is. A többi koncepcióval szemben még az is 
különbség, hogy itt a szereplők magánszereplők, döntően vállalkozók. Így a város kapcsolata velük 
közvetett. A koncepcióban felvázoltuk a város jelenlegi egészségügyi helyzetét, nem szigorúan csak a város 
által működtetett részét, hanem kiterjesztettük. Ilyen összefoglalás korábban nem készült, ezért célként nem 
határoztunk meg új célokat. Ugyanazon célokat határoztuk meg, mint a városfejlesztési koncepcióban. 
Célként igazából három dolgot határoz meg a koncepció. Egy új egészségház megteremtése, egy rendszeres 
egészségfórum megszervezése, valamint egy új mentőállomás létesítése.  
 
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: 
 
177/2015. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város egészségfejlesztési koncepciójának elfogadásáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képző tartalommal 
jóváhagyólag elfogadja Hatvan Város Önkormányzata 2015-2019. közötti évekre vonatkozó 
egészségfejlesztési koncepcióját.  
 
Határid ő: 2015. június 25.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
12. napirend 
Előterjesztés a Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötendő támogatási szerződésről 
 
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: 
 
178/2015. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötendő támogatási 
szerződésről szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete önként vállalt közfeladatának ellátása okán felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét, hogy a Hatvani Vasútállomás üzemeltetésére vonatkozó támogatási szerződés 
megkötése érdekében a Magyar Államvasutak Zrt.-vel (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-
60.) a szükséges tárgyalásokat lefolytatassa, és a szerződést megkösse az önkormányzat nevében. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést annak aláírását követően utólagos 
jóváhagyás érdekében terjessze elő a képviselő-testület soron következő ülésére.  
 
Határid ő: 2015. augusztus 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
13. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a hét kiemelt sportegyesület között létrejövő 2015. évre 
vonatkozó együttműködési megállapodásról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
Kérdésem az lenne, hogy a kosárlabdázók miért csak 250.000. Ft-ot kaptak? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A költségvetésben ennyi szerepel előirányzatként, ami el is lett fogadva a képviselő-testület által.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 7 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki a 7 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
179/2015. (VI. 23.) 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 hét kiemelt sportegyesület 
között létrejövő 2015. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Futball Club Hatvan Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Népkert), 
melyben 2015. évre összesen 21.800.000 Ft, azaz huszonegymillió-nyolcszázezer forint támogatást nyújt. A 
megállapodás határozott időre, 2015. július 1. napjától kezdődő és 2015. december 31. napjáig tartó 
időszakra kerül megkötésre.  
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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180/2015. (VI. 23.) 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 hét kiemelt sportegyesület 
között létrejövő 2015. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Góliát Diáksport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, 
Szabadság út 13.), melyben 2015. évre összesen 600.000 Ft, azaz hatszázezer forint támogatást nyújt. A 
megállapodás határozott időre, 2015. július 1. napjától kezdődő és 2015. december 31. napjáig tartó 
időszakra kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
181/2015. (VI. 23.) 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 hét kiemelt sportegyesület 
között létrejövő 2015. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesülettel (székhelye: 3000 
Hatvan, Tanács utca 9.), melyben 2015. évre összesen 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint 
támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2015. július 1. napjától kezdődő és 2015 december 31. 
napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
182/2015. (VI. 23.) 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 hét kiemelt sportegyesület 
között létrejövő 2015. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Szabadidősport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth 
tér 2.) az Atlétika Szakosztály támogatására vonatkozóan, melyben 2015. évre összesen 500.000 Ft, azaz 
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ötszázezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2015. július 1. napjától kezdődő és 
2015. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.   
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
183/2015. (VI. 23.) 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 hét kiemelt sportegyesület 
között létrejövő 2015. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Hatvani Úszó Klub Sportegyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Móricz 
Zsigmond utca 13/b.), melyben 2015. évre összesen 2.500.000 Ft, azaz kétmillió-ötszázezer forint támogatást 
nyújt. A megállapodás határozott időre, 2015. július 1. napjától kezdődő és 2015. december 31. napjáig tartó 
időszakra kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
184/2015. (VI. 23.) 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 hét kiemelt sportegyesület 
között létrejövő 2015. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Lokomotív Sport Egyesülettel (székhelye: 3000 Hatvan, Boldogi út MÁV 
Sporttelep), melyben 2015. évre összesen 900.000 Ft, azaz kilencszázezer forint támogatást nyújt. A 
megállapodás határozott időre, 2015. július 1. napjától kezdődő és 2015. december 31. napjáig tartó 
időszakra kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
185/2015. (VI. 23.) 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 hét kiemelt sportegyesület 
között létrejövő 2015. évre vonatkozó együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 



 

  

12 

 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal - a Triton Triatlon Club Hatvan SE (székhelye: 3000 Hatvan, Dolgozók útja 
13.) egyesülettel a Kosárlabda Szakosztály támogatására vonatkozóan, melyben 2015. évre összesen 250.000 
Ft, azaz kétszázötvenezer forint támogatást nyújt. A megállapodás határozott időre, 2015. július 1. napjától 
kezdődő és 2015. december 31. napjáig tartó időszakra kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/e. mellékletében az „alapítványok, szervezetek támogatásának átadott 
pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll.   
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
14. napirend 
Előterjesztés a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2015. évi támogatásról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Az egészségfejlesztési koncepció fényében és az előbb elfogadott támogatások mellett, nagyon kevésnek 
tartom a diáksport támogatást.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez a támogatás is a költségvetési rendeletben lett meghatározva. Jövőre lehet más javaslatokat tenni.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan az 5 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy aki az 5 
határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
186/2015. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2015. évi 
támogatásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani 5. Sz. Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Szabadság út 
13.), melyben 2015. évre 160.740,- Ft, azaz Egyszázhatvanezer-hétszáznegyven forint támogatást nyújt az 
iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2015. július 1-jétől 2015. december 31-ig 
kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
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Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
187/2015. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2015. évi 
támogatásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Kodály Zoltán Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános 
Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.), melyben 2015. évre 239.970,- Ft, azaz 
Kettőszázharminckilencezer-kilencszázhetven forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A 
megállapodás határozott időre, 2015. július 1-jétől 2015. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
188/2015. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2015. évi 
támogatásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Kossuth Lajos Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, 
Kossuth tér 1.), melyben 2015 évre 252.510,- Ft, azaz Kettőszázötvenkettőezer-ötszáztíz forint támogatást 
nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2015. július 1-jétől 2015. 
december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen 
rendelkezésre áll.   
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
189/2015. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2015. évi 
támogatásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 
Határozati javaslat 
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Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Szent István Általános Iskolával (székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-
Zsilinszky út 8.), melyben 2015. évre 217.170,- Ft, azaz Kétszáztizenhétezer-egyszázhetven forint támogatást 
nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott időre, 2015. július 1-jétől 2015. 
december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen 
rendelkezésre áll.   
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
190/2015. (VI. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani diáksport fejkvóta alapján történő 2015. évi 
támogatásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt – jelen határozat 
melléklete szerinti tartalommal – a Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolával (székhely: 3000 
Hatvan, Balassi Bálint út 17.), melyben 2015. évre 292.980,- Ft, azaz Kettőszázkilencvenkettőezer-
kilencszáznyolcvan forint támogatást nyújt az iskolai diáksport működtetéséhez. A megállapodás határozott 
időre, 2015. július 1-jétől 2015. december 31-ig kerül megkötésre. 
A 2015. évi pénzügyi támogatás Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 2/d. mellékletében az „Oktatási Intézmények fenntartási költsége” költséghelyen 
rendelkezésre áll.  
 
Határid ő: 2015. július 1. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
14. 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 
 


