
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

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

2015. szeptember 1-jén a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 Nádas Sándor     bizottsági elnök 
 Rodek Antal     bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 
Igazoltan voltak távol: 
 Papp István bizottsági elnök-helyettes 
 Basa Zoltán bizottsági tag 
  
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
               dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Schósz Gabriella osztályvezető 
 Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 
 dr. Veres András ügyvéd 

Nagy Ferenc Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati  
Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft., ügyvezető 

Smidné Vereb Julianna Hatvani Közétkeztetési Kft., ügyvezető 
 Maksáné Benei Katalin 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 
Rodek Antal legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta Rodek 
Antal 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot 
hozta: 
209/2015. (IX.1.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2015. szeptember 1-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 Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának 
lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról 
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2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új 
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról 

 Előadó az 1-2. napirendi pontig: dr. Veres András ügyvéd 
 

3. Előterjesztés Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

4. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról 
szóló 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet és a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (III.29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
5. Előterjesztés helyettes szülői hálózat szervezési és működtetési feladatainak átadásáról 
 Előadó a 4-5. napirendi pontig: Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 
 
6. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó munkákról 
 
7. Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. 4/1. szám alatti céges lakással kapcsolatos 

megállapodásról 
 
8. Előterjesztés tűzijáték megtartásához kiadott tulajdonosi hozzájárulás utólagos jóváhagyásáról 
 
9. Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló 

közszolgáltatási szerződés módosításáról 
Előadó a 6-9. napirendi pontig: Schósz Gabriella osztályvezető 
 

10. Előterjesztés a hatvani köznevelési intézményekben történő portré fényképezésről szóló döntés 
hatályon kívül helyezéséről 

  
11. Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 

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

 
13. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előadó a 10-13. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Előterjesztő az 1-13. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 

Zárt ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj-a magyar nyelvért” kitüntetés adományozásáról 
 

2. Előterjesztés „Pro Urbe” díj adományozásáról 
 

3.    Előterjesztés a „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozásáról 
Előadó az 1-3. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Előterjesztő az 1-3. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
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1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának 
lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
210/2015. (IX. 1.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és az 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 Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa Kurucz Anikó 3000 Hatvan, Nádasdy Tamás utca 5. 3/11. szám alatti lakos 
felügyelőbizottsági tag tisztségéről való lemondását 2015. augusztus 1. napi hatállyal tudomásul veszi. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
211/2015. (IX. 1.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és az 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 Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és 
egyszemélyes tulajdonosa a társaság felügyelőbizottsági tagjának Lóskáné Hamvas Andrea 3000 Hatvan, 
Bajza utca 12. szám alatti lakost 2015. szeptember 3. napjától 2018. december 12. napjáig tartó határozott 
időtartamra megválasztja. A felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen látja el. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
212/2015. (IX. 1.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és az alapító okirat 
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módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 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. szeptember 4. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjának lemondásáról, új 
felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és az alapító okirat módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András ügyvéd  
 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
213/2015. (IX. 1.) 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 Társaság felügyelőbizottsági tagjának 
lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és az 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 Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa Kurucz Anikó 3000 
Hatvan, Nádasdy Tamás utca 5. 3/11. szám alatti lakos felügyelőbizottsági tag tisztségéről való lemondását 
2015. augusztus 1. napi hatállyal tudomásul veszi. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
214/2015. (IX. 1.) 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 Társaság felügyelőbizottsági tagjának 
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lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és az 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 Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság 
felügyelőbizottsági tagjának Dr. Bőze Barna Zsolt 3000 Hatvan, Úttörő utca 11. szám alatti lakost 2015. 
szeptember 3. napjától 2018. november 28. napjáig tartó határozott időtartamra megválasztja. A 
felügyelőbizottsági tag tisztségét ingyenesen látja el. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
215/2015. (IX. 1.) 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 Társaság felügyelőbizottsági tagjának 
lemondásáról, új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról és az 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 Korlátolt Felelősségű Társaság (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. szeptember 4. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
3. napirend 
Előterjesztés Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról  
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A kiadási oldalon a kártérítés miből adódik? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Egy bírósági ügy, mely éveken keresztül húzódott. Ez a kórházi peres ügy most záródott le és ennek a 
kifizetésére került sor.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
216/2015. (IX. 1.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.19.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
4. napirend 
Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról 
szóló 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet és a közösségi együttélés alapvető szabályairól 
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az első 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
217/2015. (IX. 1.) 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 és a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (III.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező, a 
közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a második 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
218/2015. (IX. 1.) 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 és a közösségi együttélés 
alapvető szabályairól valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. (III.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező, a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 13/2013. 
(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra 
ajánlja 
 
5. napirend 
Előterjesztés helyettes szülői hálózat szervezési és működtetési feladatainak átadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 
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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: 
 
219/2015. (IX. 1.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a helyettes szülői hálózat szervezési és működtetési feladatainak 
átadásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény 40. § (1) bekezdés d) pontja szerinti helyettes szülői feladat ellátását átadja a 
Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Társulás által fenntartott Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálatnak. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a működési engedély iránti kérelem 
benyújtására. 
 
Határid ő: 2015. december 1. (a működési engedély kérelem beadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
6. napirend 
Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó munkákról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella osztályvezető 
 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 
 
220/2015. (IX. 1.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéhez 
kapcsolódó munkákról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 
Eger, Hadnagy u. 2.) által elkészített a 2015. évi szennyvíz ágazati beruházásokra vonatkozó alábbi 
beruházásokat: 
2 db ABS AS 0630 S13/4 D KFM hableszedő szivattyú       800.000,- Ft + ÁFA 
1 db Hidrostal E200-ML1R+EDM1X-M132 iszap recirkulációs szivattyú 2.700.000,- Ft + ÁFA 
1 db ABS RW 4031 A40/8 EC keverő      2.350.000,- Ft + ÁFA 
1 db Hidrostal F10K-HD1+FNXTV-GSEK+NAA1-10 nitrát recirk. szivattyú 4.650.000,- Ft + ÁFA 
3 db Hidrostal BOBQ-T1-BNBA2-GSEQ+NW1A20-10 szennyvíz szivattyú 2.400.000,- Ft + ÁFA 
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1 db recirkulációs vezeték gépészeti átalakítás     2.500.000,- Ft + ÁFA 
1 db indukciós mennyiségmérő felújítás         600.000,- Ft + ÁFA 
 
Összesen:              16.000.000,- Ft + ÁFA 
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a jóváhagyott munkákról értesítse a 
Heves Megyei Vízmű Zrt.-t  

Határid ő: 2015. szeptember 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
221/2015. (IX. 1.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéhez 
kapcsolódó munkákról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a gördülő fejlesztési tervhez kapcsolódó 
2015. évi szennyvíz ágazati beruházásokat in-house módon a Heves Megyei Vízmű Zrt. végezze el. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező Vállalkozási 
szerződés tervezetet aláírására. 

Határid ő: 2015. szeptember 15.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
7. napirend 
Előterjesztés a Hatvan, Horváth Mihály út 1. 4/1. szám alatti céges lakással kapcsolatos 
megállapodásról 
 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
222/2015. (IX. 1.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan, Horváth Mihály út 1. 4/1. szám alatti céges lakással 
kapcsolatos megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Hatvan, Horváth Mihály út 1. 
4/1. szám alatti lakást az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 10/E. és 10/F. §-ai alapján a REMATECH HUNGÁRIA Kft. 
(székhely: 3000 Hatvan, Kölcsey Ferenc utca 49.) bruttó 979.720,- Ft összegért felújítsa. A képviselő-testület 
kifejezetten akként rendelkezik, hogy a bérlő beruházása tulajdonjogot nem keletkeztethet. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a jelen határozatban foglaltak alapján a 
határozathoz mellékelt együttműködési megállapodást megkösse a bérlővel. 

Határid ő: 2015. szeptember 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés tűzijáték megtartásához kiadott tulajdonosi hozzájárulás utólagos jóváhagyásáról 
 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
223/2015. (IX. 1.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta tűzijáték megtartásához kiadott tulajdonosi hozzájárulás 
utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja az Absolut Pyro Tűzijáték 
Kereskedelmi, Gyártó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Bagoly u. 5.) kérelmező részére a 
2015. augusztus 20-án Hatvan, Népkertben megtartott tűzijátékhoz kiadott tulajdonosi hozzájárulást. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 15. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály útján 
 
9. napirend 
Előterjesztés a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
224/2015. (IX. 1.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi 
személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 4. sz. helyi járat vonalán a 
szolgáltató Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 5000 Szolnok, Nagysándor 
József út 24.) kérésének megfelelően műszakonként oda-vissza 1-1 új járatpárt indítson, az autóbusz-
pályaudvar (Kossuth tér érintésével) és a BOSCH üzem között szeptember hónaptól. 
 
A képviselő-testület módosítja a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításról szóló 
közszolgáltatási szerződés helyi járatra vonatkozó mellékletét, egyben felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződést módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2015. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Településfejlesztési Osztály 
 
10. napirend 
Előterjesztés a hatvani köznevelési intézményekben történő portré fényképezésről szóló döntés 
hatályon kívül helyezéséről 
 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
225/2015. (IX. 1.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani köznevelési intézményekben történő portré 
fényképezésről szóló döntés hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 541/2011. (IX. 14.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 4. (közzétételre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
11. napirend 
Előterjesztés a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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226/2015. (IX. 1.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011.(IV.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
12. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásról szóló 11/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
227/2015. (IX. 1.) 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. 
 
13. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
228/2015. (IX. 1.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti 
felépítését 2015. szeptember 7-i hatállyal a határozat mellékletét képező belső szervezeti felépítést bemutató 
ábra szerint módosítja. 
 
Határid ő: 2015. szeptember 7. 
Felelős: a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
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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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
229/2015. (IX. 1.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth Richárd 
polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Nádas Sándor Rodek Antal 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság 
 elnöke tagja 
 


