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

2016. október 25-én a Városháza kistermében 900 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 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  aljegyző 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Rékasi Éva osztályvezető 
 Tyukodiné Márkus Marianna Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény mb. vezető 
 Malek Anett 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 elnökhelyettes 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 elnökhelyettest 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
199/2016. (X. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2016. október 
25-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 Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 
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Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

2. Előterjesztés a hatvani 0362/1 hrsz.-ú földrészletre történő vezetékjog bejegyzéséről 
 
 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

3. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet 
módosításáról, valamint a Hatvan Kártya díjának felülvizsgálatáról 

 
4. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

 
 Előadó a 3-4. napirendi pontig: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

5. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 Előadó: Rékasi Éva osztályvezető 
 

6. Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság új tagjának 
megválasztásáról, továbbá a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
7. Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának 

módosításáról 
 
 

8. Előterjesztés a foglalkozás-egészségügyi szerződés felmondásáról 
 
 Előadó a 6-8. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő a 2-8. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 

9. Egyebek 
 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a „Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” díj adományozásáról 
 
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
 
200/2016. (X. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága dr. Szikszai 
Márta jegyző előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2017. évi belső 
ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a hatvani 0362/1 hrsz.-ú földrészletre történő vezetékjog bejegyzéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
A TIGÁZ szeretne ott valami vezetéket elhelyezni. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A vezetékjog bejegyzéshez is szükséges a képviselő-testület hozzájárulása? 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Mivel az önkormányzat a tulajdonos, így igen. 
 
 
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:  
 
 
201/2016. (X. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 0362/1 hrsz.-ú földrészletre történő 
vezetékjog bejegyzéséről szóló előterjesztést.  
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az idegen tulajdonú ingatlan 
igénybevételéről és vezetékjog alapításáról szóló megállapodást és az ingatlannyilvántartási 
bejegyzéshez szükséges változási vázrajzot aláírja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagosan önkormányzati 
tulajdonú hatvani 0362/1 hrsz.-ú, természetben 3000 Hatvan, Mészáros L. útról nyíló, kivett út 
művelési ágú, 2859 m2 alapterületű ingatlanon a határozat mellékletét képező változási vázrajzon 
ábrázolt nyomvonalra vonatkozóan ellenérték nélkül vezetékjogot enged a TIGÁZ-DSO 
Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184.; 
cgjsz.: 09-09-013493; asz.: 13960430-2-09) részére. 
 
Határid ő: azonnal (megállapodás és változási vázrajz aláírására) 
Felelős: a Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról, 
valamint a Hatvan Kártya díjának felülvizsgálatáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Módosítani kívánjuk a rendeletet, tudniilik a technika fejlődésével nem kell matrica, így mint az 
autópályánál, mert a rendszámból tudni fogják, hogy kinek van matricája, kinek nincs. A díj pedig 
nem változik 2017-ben.  
 
 
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:  
 
202/2016. (X. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a Hatvan Kártya díjának felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta a Hatvan Kártya kiállítására és 
érvényesítésére vonatkozó díjakat és úgy dönt, hogy a 2017. évre vonatkozóan a díjakat nem 
kívánja emelni. 
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Határid ő: 2017. január 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
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:  
 
 
203/2016. (X. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról, valamint a Hatvan Kártya díjának felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet elfogadásra ajánlja.  
 
 
4. napirend 
Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek 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:  
 
 
204/2016. (X. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.  
 
 
5. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Rékasi Éva osztályvezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
205/2016. (X. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat vagyongazdálkodásáról 
szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja.  
 
 
6. napirend 
Előterjesztés az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság új tagjának 
megválasztásáról, továbbá 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
206/2016. (X. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottság új tagjának megválasztásáról, továbbá 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 Rákócziné Lózs Csilla önkormányzati képviselőt 
2016. november 1-jétől az Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság elnökhelyettesének 
választja meg. 
 
Határid ő: 2016. november 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
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:  
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207/2016. (X. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta azOktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági 
Bizottság új tagjának megválasztásáról, továbbá 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.  
 
 
7. napirend 
Előterjesztés az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény alapító okiratának 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
208/2016. (X. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Integrált Könyvtár és Muzeális 
Gyűjtemény alapító okiratának módosításáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
(székhelye: 3000, Hatvan, Kossuth tér 12.) 531/2016. (VI.30.) számú képviselő-testületi határozattal 
elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2016. december 1-jei hatállyal a határozat 
1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a 
módosításokkal együtt jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot.  
 
Határid ő: 2016. december 1.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a foglalkozás-egészségügyi szerződés felmondásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Szeretnék kérni egy kis kiegészítést, hogy mégis az okokról tudjunk valamit.  
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dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
A nyár folyamán, amikor diákok jöttek dolgozni, jelezték a humánpolitikai kollégák, hogy nem 
tudták ellátni az egészségügyi vizsgálatukat. A kórházzal megkötött szerződés azért lett volna több, 
mint hogyha egy konkrét orvossal lett volna megkötve a szerződés, mert a helyettesítés esetleg 
jobban megoldott lett volna. Erre azonban sajnálatos módon nem került sor, így célszerűbb a 
szolgáltatást végző orvossal megkötni a szerződést, nem egy intézményen keresztül. Most 
módosításra került volna sor eredetileg, tekintettel arra, hogy jelezték, hogy jogszabály változás 
miatt szükséges lenne a szerződés kiegészítése, így ez a téma átgondolásra került. A szerződés 
lehetőséget ad 30 napos rendes felmondásra, így ez a javaslat született. 
 
 
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:  
 
 
209/2016. (X. 25.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a foglalkozás-egészségügyi szerződés 
felmondásáról szóló előterjesztést.  
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Önkormányzata, mint megbízó 
és Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. (jelenleg: Albert Schweitzer 
Kórház-Rendelőintézet), mint megbízott között foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások 
biztosítására 2011. július 25. napján megkötött, és 2015. március 27. napján módosított megbízási 
szerződést, a megbízási szerződés 10./ pontja alapján 2016. december 31. napjára felmondja. 
 
Hatvan Város Önkormányzata képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy 
a foglalkozás egészségügyi szerződés megkötése érdekében három árajánlatot szerezzen be és azt 
legkésőbb a decemberi munkaterv szerinti testületi ülésen, a legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztása 
és a megbízási szerződés megkötése érdekében terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határid ő: 2016. december 1. (árajánlatok beszerzésére) 

2016. december 15. (legkedvezőbb ajánlattevő kiválasztása és megbízási szerződés 
megkötése) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
9. napirend 
Egyebek 
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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 készül.) 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 Papp István Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság  
 elnökhelyettese elnöke 
 
 
   


