
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

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

2016. február 9-én a Városháza emeleti kistermében 900órai kezdettel megtartott nyílt 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
 Papp István     bizottsági elnök-helyettes 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
Igazoltan távol voltak: 
 Nádas Sándor    bizottsági elnök 
 Basa Zoltán bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:  
 dr. Szikszai Márta jegyző  
 dr. Kovács Éva aljegyző 
 Bánkutiné Katona Mária  gazdálkodási irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat, és tartózkodás nélkül elfogadta 
Rodek Antal bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
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: 
 
29/2016. (II. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2016. február 
9-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 kötelező betelepítési kvóta elutasításáról 
 
 Előadó: Horváth Richárd polgármester 
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2. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
 

 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester  
 

3. Egyebek  
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról 
 
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester 
 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
A kormányt támogatva mi is hozzájárulunk, hogy ez a helyzet ne jöjjön elő nálunk. Az 
előterjesztésben fel van vázolva, hogy milyen kockázattal járna ez számunkra, és az ország számára.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazzanak a határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
30/2016. (I. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a kötelező betelepítési kvótát. A 
kötelező betelepítési kvóta jogtalan, értelmetlen. Növeli a bűnözés kockázatát és a terrorveszélyt. A 
kvóta veszélyezteti a kultúránkat és a mindennapjaink biztonságát, vállalhatatlan terheket jelentene 
a szociális, egészségügyi és oktatási rendszerünkre. 
A képviselő-testület felkéri a Kormányt, hogy minden lehetséges eszközzel akadályozza meg az 
illegális migránsok beáramlását és a kötelező betelepítési kvótát, védje meg Magyarországot és a 
magyar embereket! 
 
Határid ő: 2016. február 12. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó költségvetés! A saját erőforrásaink bővültek, ezáltal stabilan 
tudunk működni, és fejleszteni is tudunk saját erőből sok mindent. A legnagyobb fejlesztés a 
gyerekmedence megvalósítása, mely régi álom már a városban. Ezt saját költségvetésből fogjuk 
megvalósítani. Lesz kút-tisztítás, csőcsere, megpróbáljuk kivenni a régi szivattyút, ami még 
régebben leesett egy lopási kísérlet alkalmával. A főépítész által tervezett gyermekmedence, 
hasonló lesz a gyulai strandon lévőhöz. Az a terv, hogy éjszakára le lesz takarva, így nem tudnak 
állatok belemenni. Ha lesz pályázati pénz, akkor még további bővítések is lesznek. Lehetne egy 
másik termál medencét is építeni, melyet szükség esetén be lehetne fedni, hogy télen is lehessen 
használni. A fejlesztések közé be van még tervezve például 100 millió forint értékben utak 
felújítása, 32 millió forint értékben járdafelújítás, 100 millió forint van betervezve a könyvtár belső 
átalakítására, 10 millió forint közvilágítás korszerűsítésére. A TOP-os pályázatokba beindulunk, 
aztán majd lesz valami addig, mert nem hagyjuk magunkat. Mi a városért dolgozunk, van aki nem. 
Másik nagy falat még a sportcsarnok ügye, amely nagy valószínűséggel menni fog, minden 
rosszindulatú gáncsoskodás ellenére is. A TAO-s pénzek szépen gyűlnek, ezért lett betervezve a 364 
millió forint önerő is. A tavalyi évben annyi felhalmozás lett pl. iparűzési adóból, hogy ezeket a 
dolgokat be tudtuk tervezni. Reményeink szerint ez így is fog maradni. A civilek is megkapják a 
támogatást, képviselői keret is megmaradt, abból is lehet finanszírozni, támogatni majd bizonyos 
területeket. A hivatal munkája nagyon jó, nyugodt légkörben dolgoznak, nem bántunk senkit, 
nagyon sokat dolgoznak azért, hogy jól működjenek a dolgok. Mi mindent megteszünk azért, hogy 
ez így is maradjon, és a 2019-es ciklust követően se legyen semmi, ami a működést megzavarná. A 
pénzügyes kollégáknak megköszönjük a munkát a jó költségvetés összeállításában. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A Városgazdálkodási Zrt. végelszámolással kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy volt egy 
nagyobb összeg a kórházi elszámolásnál, ami ebben nem szerepel, illetve van egy 30 millió forintos 
összeg a költségvetésben. 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A Zrt.-nél akkor vállaltunk kézfizető kötelezettséget, amikor a folyószámla hitelkeretét 
megállapította a képviselő-testület. Ezt a 30 millió forintot nem tudta visszafizetni a társaság, 
úgyhogy a jelenlegi állapotba is ott van. A bankkal felvettük a kapcsolatot, mely felénk fogja ezt a 
30 millió forint követelést benyújtani. Tehát a kezességből eredően kötelezettséget kell vállalni. A 
költségvetésbe ez került beépítésre. A másik nagy tétel, a 170 millió forint ügye még mindig 
bírósági szakaszban van, úgyhogy azzal mi nem számoltunk. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
A következő évben a kamerarendszert is bővíteni fogjuk.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnök-helyettese kérte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazzanak a rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
31/2016. (II. 9.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2016. évi költségvetési 
rendeletének elfogadásáról szóló előterjesztést és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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3. napirend 
Egyebek 
 
 
 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
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. 
 
 
 

 
K.m.f. 

 
 

 
 
 

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


