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

2017. február 16-án a Városháza kistermében 900 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Basa Zoltán bizottsági tag  
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Bánkutiné Katona Mária  gazdálkodási irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, 
az 5 bizottsági tagból 4 fő jelen van. 
 
Elmondta, hogy a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése szerint a jegyzőkönyv aláírására - 
az elnök mellett - 1 fő bizottsági tagot szükséges megválasztani. Javasolta, hogy a jegyzőkönyvet 
aláíró bizottsági tag Papp István bizottsági elnökhelyettes legyen. Kérte a bizottságot, hogy 
szavazzanak a javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta 
Papp István bizottsági 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
19/2017. (II. 16.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. február 
16-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 az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
 

2. Előterjesztés Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
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rendelet módosításáról 
 

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

 
 Előadó a 1-3. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

4. Előterjesztés az épített környezet értékeinek védelméről szóló 49/2004. (X. 29.) 
önkormányzati rendelet és a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek 
létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 Előadó: Szabó János főépítész 
 

5. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 
17/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Előterjesztő az 1-5. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Több héten keresztül dolgoztunk a rendelettervezeten, sok egyeztetés is történt. Öt milliárd forint van 
a bevételi és a kiadási oldalon. A működési egyensúlya megvan az önkormányzatnak, működésre 3 
milliárd 958 millió forintot terveztünk be. Itt a bevételek fedezik a kiadási oldalt, felhalmozásra 1 
milliárd 101 millió forintot terveztünk. A hiányt a tavalyi pénzmaradvánnyal az önkormányzat 
finanszírozni tudja. Tehát elmondható, hogy a költségvetésünk stabil, azokat a feladatokat, amiket a 
képviselő-testület elhatározott, azokat be tudtuk építeni. 2016-ról áthúzódó tételként a sportcsarnok 
szerepel a költségvetésben, a tavalyi évben a hitel felvételre került az év végén, és azt 
pénzmaradványként beépítettük a költségvetésbe. Ez 2017-ben kerül át a Kézilabda Egyesület 
részére, ahogyan szükséges a beruházáshoz. A kiadási oldalon a működésnél átrendeződés történt, 
ugyanis január elsejétől, törvényi változás következtében a KLIK-hez átkerültek az általános iskolák, 
a középiskolák, a zeneiskola és a Lesznai. Ezek működési kiadása nálunk már nem jelenik meg, csak 
1 havi kiadási részt terveztünk be, ami 2016. decemberről húzódott át. Ez kb. 15 millió forint. 
Beépítésre került 210 millió forint, mely az intézmények átkerülésével elvonásra kerül az 
önkormányzattól. A kiadás csökkenéséből következően országosan készítettek egy számítási 
módszert, és mivel az adóképességünk elég jó, ezért 210 millió forint elvonást kellett beépíteni a 
költségvetésbe. Ha megnézzük a 2016. évet, akkor láthatjuk, hogy ez negatívan érinti az 
önkormányzatot, mert a tavalyi évben ennyibe nem kerültek az iskolák, továbbá a 2017. januárra eső 
kötelezettséget is be kellett építeni. A bérfejlesztések több egyeztetéssel kerültek be a költségvetésbe. 
Elég sok változás van, január 1-től a garantált bérminimum elég nagy mértékben növekedett az előző 
évhez képest. Ezeknek a hatásai az intézményi költségvetésekben megjelentek, pl. az óvodáknál a 
dajkáknak a bérfejlesztés növekménye. A közművelődés területén is volt pótlék növekedés, a 
szociális ágazatban is ágazati pótlékok kerülnek kifizetésre. Tehát a személyi jellegű kifizetések 
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nagyságrenddel magasabbak az előző évihez képest, és ezt a legtöbb esetben az önkormányzatnak 
saját magának kell finanszíroznia. A fejlesztések területén az előző évhez képest nagyságrenddel 
kevesebb az előirányzatunk, mivel egy ciklus lezárult az uniós pályázatoknál és 2017. évben 
támogatási szerződések nem lettek kötve a pályázatokra. Van egy táblázat az előterjesztésben beadott 
pályázatokról, hogy azok jelenleg hogyan állnak, de azokból még nem tudtunk semmit beépíteni a 
költségvetésbe. Én úgy gondolom, hogy ez a költségvetés tartható. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Ezzel a pénzmaradvánnyal tényleg egyensúlyban tartható a költségvetés? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Ez a pénzmaradvány valós, tehát amit beépítettünk 914 millió forintot, az a költségvetési számlánkon 
rajta maradt év végén. Ebből nagy tétel a Kézilabda Egyesületnek nyújtandó kölcsön, mely a 
kézilabda csarnok építés önereje. Erre a hitel igénybevétel megtörtént 2016. decemberében. Ez is 
rajta van a számlánkon. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
  
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
20/2017. (II. 16.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2017. évi költségvetési 
rendeletének elfogadásáról szóló előterjesztést, az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés Hatvan város 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Törvényi kötelezettségünk, hogy átnézzük az előirányzatokat december 31-ével, és a IV. 
negyedévben történt változások átvezetésre kerüljenek ebben a rendeletben. 175.200.000 forinttal 
növekedtek a bevételek és a kiadások. Megnéztük a többletbevételeket, illetve volt kötelezettség a 
kiadási oldalon is, továbbá az állami támogatások is átnézésre kerültek, amelyet IV. negyedévben 
kaptunk az államtól.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
21/2017. (II. 16.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város 2016. évi költségvetéséről 
szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
  
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
22/2017. (II. 16.) 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, az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés az épített környezet értékeinek védelméről szóló 49/2004. (X. 29.) önkormányzati 
rendelet és a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Szabó János főépítész 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak az első 
rendelettervezetről. 
  
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
23/2017. (II. 16.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az épített környezet értékeinek védelméről 
szóló 49/2004. (X. 29.) önkormányzati rendelet és a közterületek használatáról, valamint a 
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parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, az előterjesztés mellékletét képező, az épített környezet 
értékeinek védelméről szóló 49/2004. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
24/2017. (II. 16.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az épített környezet értékeinek védelméről 
szóló 49/2004. (X. 29.) önkormányzati rendelet és a közterületek használatáról, valamint a 
parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, az előterjesztés mellékletét képező, a közterületek használatáról, 
valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati 
rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 
17/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A 2. sz. mellékletben van olyan, hogy a szolgáltatásra kijelöli a területeket igény esetén. Mit jelent 
az, hogy „igény esetén”? Ki igényli? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A társasház. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Akkor nem lesz megigényelve szerintem a fele sem. Ha be kell fizetni a 3000 forintot, akkor miért 
kell igényelni, hiszen kötelezően elő van írva a 3000 forint befizetése. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem kötelező a 3000 forint befizetése. Tehát a társasház dönthet úgy is, hogy azt a terület nagyságot 
- ami majd a függelékben meg lesz határozva az egyes társasházak körül -, maga tartja rendben, vagy 
más vállalkozó bevonásával oldja meg. Ha befizeti a 3000 forintot, akkor a városgazdálkodási 
intézményünknek szolgáltatási kötelezettsége keletkezik a rendelet szerint. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
25/2017. (II. 16.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köztisztaság fenntartásáról, valamint a 
zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, 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. 
 
 
 

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


