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

2017. február 21-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. Kovács Éva aljegyző 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Nagy Ferenc Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 Antalóczy Péter Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület elnöke 
 Püspökiné Horváth Melinda 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 bizottsági 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 
Javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy vegyük fel napirendre a 2. napirendi pont után a következő 
napirendi pontot: „Előterjesztés a Hatvani Ipari Park fejlesztésével kapcsolatos döntésekről”. 

 
A napirendre vonatkozóan van-e valakinek más javaslata?  
Mivel nem volt, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy aki egyetért az általa tett módosítással, igennel 
szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta 
Nádas Sándor bizottsági elnök napirend módosításra tett javaslatát. 
 
A bizottság elnöke kérte, hogy aki a fenti módosítással együtt a napirendet elfogadja, igennel 
szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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26/2017. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. február 
21-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 tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolóról 
 

 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 

2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött, a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési 
Központ üzemeltetésére vonatkozó, és Kulturális szolgáltatások ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződések módosításáról 

 
 Előadó: dr. Veres András ügyvéd 
 

3. Előterjesztés a Hatvani Ipari Park fejlesztésével kapcsolatos döntésekről 
 

 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

4. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Árpád utca 2. szám alatti ingatlanban lévő 
egyes helyiségekre vonatkozó bérleti szerződés megszüntetéséről 

 
 Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

5. Előterjesztés reklámszolgáltatási szerződés megkötéséről  
 

6. Beszámoló Hatvan város polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva meghozott 
döntéseiről 

 
 Előadó a 4-5. napirendi pontig: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő a 1-5. napirendi pontig: Horváth Richárd polgármester 
 

7. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének az átruházott hatáskörben 
eljárva meghozott döntéseiről 

 
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

8. Beszámoló a Jogi és Ellenőrzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt határidejű 
határozatairól 

 
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
 

9. Egyebek 
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1. napirend 
Előterjesztés Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolóról 
 
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:  
 
27/2017. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi 
helyzetéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének részeként működő Hatvani Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság által elkészített, Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló 2016. évi 
beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. március 6. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött, a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ 
üzemeltetésére vonatkozó, és Kulturális szolgáltatások ellátására vonatkozó közszolgáltatási 
szerződések módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András  
 
 
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 határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
28/2017. (II. 21.) 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 
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Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött, a Hatvani 
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetésére vonatkozó, és Kulturális szolgáltatások 
ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), 
mint közszolgáltatóval megkötött, a Hatvani Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetésére 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést közös megegyezéssel a határozat melléklete szerinti tartalommal 
módosítja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2017. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
29/2017. (II. 21.) 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 Kft.-vel megkötött, a Hatvani 
Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ üzemeltetésére vonatkozó, és Kulturális szolgáltatások 
ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződések módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), 
mint közszolgáltatóval megkötött, kulturális szolgáltatások ellátására vonatkozó közszolgáltatási 
szerződést közös megegyezéssel a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja, és felhatalmazza 
Hatvan város polgármesterét a módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2017. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Ipari Park fejlesztésével kapcsolatos döntésekről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 4 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy 
aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
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30/2017. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Ipari Park fejlesztésével kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 906/2016. (XII. 5.) számú képviselő-testületi 
határozatát, valamint a 955/2016. (XII. 15.) számú képviselő-testületi határozatát hatályon kívül 
helyezi. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
31/2017. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Ipari Park fejlesztésével kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Hatvan Város 
Önkormányzata és a NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. (székhely: 1061 Budapest, Király utca 16.) 
között 2017. február 2-án megkötött előszerződést, amely a határozat mellékletét képezi.  
 
Határid ő: 2017. február 18. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
32/2017. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Ipari Park fejlesztésével kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy a kizárólagos 
önkormányzati tulajdonú, természetben a Robert Bosch útról nyíló hatvani 0331/47 hrsz.-ú kivett út 
művelési ág megnevezésű 3654 m2 nagyságú földrészlet a megosztását követően a hatvani 0331/75 
hrsz.-ú kivett beruházási célterület megnevezésű földrészletbe 2777 m2 területnagysággal, a hatvani 
0331/77 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű földrészletbe 364 m2 területnagysággal és a 
hatvani 0331/78 hrsz.-ú kivett magánút megnevezésű földrészletbe 340 m2 területnagysággal 
beolvadjon, valamint a hatvani 0331/79 hrsz.-ú kivett út megnevezésű földrészletbe 173 m2 
területnagysággal kialakuljon, továbbá az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis a 
mellékelt változási vázrajz szerint módosuljon. 
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A képviselő-testület hozzájárulását adja, hogy a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, hatvani 
0331/16 hrsz.-ú kivett út művelési ág megnevezésű 2084 m2 nagyságú földrészlet megosztását 
követően a hatvani 0331/81 hrsz.-ú kivett út művelési ág megnevezésű 1874 m2 nagyságú 
földrészlet kialakuljon és a hatvani 0331/78 hrsz.-ú kivett magánút művelési ág megnevezésű 
földrészletbe 210 m2 nagysággal beolvadjon a mellékelt megosztási vázrajz szerint, amelynek ténye 
kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba.  
 
Az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatásához szükséges eljárási cselekmények elvégzésére a 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. 
 
Határid ő: 2017. február 28. (változási vázrajz aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
33/2017. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Ipari Park fejlesztésével kapcsolatos 
döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a NIPÜF Hatvan Ipari Park Kft. 
(székhely: 1061 Budapest, Király utca 16.) tulajdonában álló megosztás következtében hatvani 
0331/78 hrsz.-ú kivett magánút művelési ág megnevezésű földrészleten kialakuló a hatvani 0331/16 
hrsz.-ú földrészlet megosztása során kialakuló 210 m2 területnagyságot és a hatvani 0331/47 hrsz.-ú 
földrészlet megosztása során kialakuló 205 m2 területnagyságú Hatvan Város Önkormányzata 
tulajdonában álló földrészleteket - összesen 415 m2 nagyságú, bruttó 878.675,- Ft. forgalmi értékű 
területet - terület- és értékegyezőség alapján elcseréli a hatvani 0331/65 hrsz.-ú kivett beépítetlen 
terület művelési ág megnevezésű 2551 m2 nagyságú földrészlet megosztása következtében 
kialakuló hatvani 0331/80 hrsz.-ú kivett út művelési ágú 381 m2 területnagyságú földrészletre és a 
hatvani 0331/79 hrsz.-ú kivett út megnevezésű földrészletbe beolvadó 34 m2 nagyságú földrészletre, 
összesen 415 m2 nagyságban, bruttó 878.675,- Ft. forgalmi értékben.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a csereszerződés aláírására azzal, 
hogy a csereszerződést utólagos jóváhagyásra terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Határid ő: 2017. február 28. (változási vázrajz aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Árpád utca 2. szám alatti ingatlanban lévő 
egyes helyiségekre vonatkozó bérleti szerződés megszüntetéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
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:  
 
34/2017. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati tulajdonú Hatvan, Árpád 
utca 2. szám alatti ingatlanban lévő egyes helyiségekre vonatkozó bérleti szerződés 
megszüntetéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3128 
helyrajzi szám alatti, természetben 3000 Hatvan, Árpád út 2. szám alatti ingatlanban lévő összesen 
17 m2 alapterületű fogorvosi rendelőre és a hozzá tartozó közös használatú helyiségekre 
vonatkozóan a KABAHA Korlátolt Felelősségű Társasággal (2151 Fót, Széchenyi István utca 37.) 
megkötött bérleti szerződést közös megegyezéssel 2017. február 28. napjával megszünteti.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződést megszüntető 
okirat aláírására. 
 
Határid ő:        2017. március 15. 
Felelős:           Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés reklámszolgáltatási szerződés megkötéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Egy kicsit részletesebben szeretném tudni, hogy mit takar ez a reklámszerződés, mire lesz használva. 
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Jogi kiegészítést tennék ehhez az előterjesztéshez. Márciusban fogjuk tárgyalni a kiemelt 
sportegyesületek támogatását, tehát erre tekintettel, hogy most már ez az előterjesztés bejött, így a 
kézilabda egyesület abban a támogatási formában már nem fog részesülni. Jogilag ez nem 
támogatásnak minősül, mert ellenszolgáltatást is tartalmaz a szerződés. Tehát nem támogatásként 
kapja meg az egyesület, hanem ennek fejében fog majd szolgáltatni különböző reklámszolgáltatások 
keretében az önkormányzat részére. Az indokolta, hogy ez létrejöjjön, hogy – köztudomású -, hogy a 
kézilabda csarnok, illetve rendezvénycsarnok egy közös projekt keretében valósul meg az 
önkormányzattal. 
 
Nagy Ferenc a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Kft. ügyvezetője 
A kézilabda egyesület a szerződésben részletezett szolgáltatásokat fogja nyújtani. A Hatvan logó 
használatát, Hatvan név szerepeltetését, népszerűsítését, a csapatok mezein, a levelezésein, a 
honlapján, tehát minden lehetséges felületen Hatvan város logójának reklámozását kérjük ezért a 
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díjért, de például rendezvényeken, vagy a meccseken, gépjárművön is. A szerződésben ezt amennyire 
lehetett, részleteztük.  
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Ez az összeg, amit támogatásként adunk a kézilabda klubnak, az a klub működését szolgálja? Ez a 12 
millió Ft a klub működését szolgálja? Ezért mit várhatunk a csapattól, mert nagyságrendileg ez már 
az az összeg, ami már elgondolkoztató. 
 
Antalóczy Péter a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület elnöke 
Gyakorlatilag minden a sportcsarnokhoz kötődik. Az egyesület annak idején azért kapta meg a 
kézilabda csarnok építésének a lehetőségét a Magyar Kézilabda Szövetségtől, mert készítettünk egy 
olyan szakmai programot, ami egy meghatározó egyesület létrejöttét, létrehozását kívánta meg 
részükről. Ez azt jelenti, hogy közel 18 csapatunk lesz az év végére. Tehát egy olyan 
létszámnövekedést és olyan infrastruktúrális és egyéb feltételek megteremtését kívánták meg, amiket 
saját erőből már nem tudunk megvalósítani. Gyakorlatilag nekünk ezt a csarnokot a pályázat szerint 
50 %-ban meg kell töltenünk kézilabdával. Más egyéb forrásunk a TAO mellett nem nagyon van. 
Kötünk szponzori szerződéseket, és egyénieket is, csak azok nem olyan nagyságrendűek, hogy ebből 
ezt meg tudjuk valósítani. Jelen pillanatban az egyesületünknél 9 edző dolgozik, nem kell részletezni, 
hogy ez milyen közterhekkel, költségekkel jár. A hétvégére most 3 buszt kell rendelni. Tehát egy 
csomó olyan plusz költség van, ami miatt, hogy meg tudjuk tölteni ezt a csarnokot, fel kell 
fejleszteni, egy meghatározó egyesületnek kell lenni.  
 
dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
Még annyit elmondanék kiegészítésként, hogy amikor erről a pályázatról beszélünk, akkor általában 
a csarnokot szoktuk ezalatt érteni, de ahogy Antalóczy Péter is mondta, ez nem csak a csarnok 
építését foglalja magába, hanem ez egy sportfejlesztési koncepció is, ami megvalósul. Tehát ez 
úgymond két részből áll.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Mikorra várható az indulás? 
 
Nagy Ferenc a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Tavasszal szeretnénk, hogyha tudnánk indulni. Most ott tartunk, hogy az engedélyes tervre az 
engedélyt megkapjuk ebben a hónapban, a hiánypótlásokat teljesítettük. Az EMMI-től még várunk 
egy jóváhagyást a módosítással kapcsolatban. Ez után történhet meg a kivitelező kiválasztása. Azt 
gondolom, hogy optimális esetben március végén, áprilisban indulnia kellene a kivitelezésnek. 
 
 
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:  
 
35/2017. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a reklámszolgáltatási szerződés megkötéséről 
szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 1. napjától – 2017. december 31. 
napjáig tartó határozott időtartamra reklámszolgáltatási szerződést köt a Hatvani Kézilabda és 
Szabadidő Sportegyesülettel (székhely: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) 12.000.000,- Ft szolgáltatási 
díjért. 
A szolgáltatási díj összege Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. 
(II. 18.) önkormányzati rendelet 3. számú mellékletében szereplő önkormányzati feladatok 
költséghelyen rendelkezésre állnak. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a reklámszolgáltatási szerződés 
aláírására a határozat mellékletét képező szerződéstervezet szerinti tartalommal. 
 
Határid ő: 2017. február 28. (reklámszolgáltatási szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
 
6. napirend 
Beszámoló Hatvan város polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva meghozott 
döntéseiről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: 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:  
 
36/2017. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város polgármesterének az átruházott 
hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város polgármesterének az 
átruházott hatáskörben eljárva hozott 2016. évi döntéseiről szóló beszámolóját. 
 
Határid ő: 2017. február 24. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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7. napirend 
Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének az átruházott hatáskörben 
eljárva meghozott döntéseiről 
 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
Előadó: 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:  
 
37/2017. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága dr. Szikszai 
Márta jegyző előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 
az átruházott hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjének az átruházott hatáskörben eljárva hozott 2016. évi döntéseiről szóló 
beszámolóját. 
 
Határid ő: 2017. február 24. 
Felelős: a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
8. napirend 
Beszámoló a Jogi és Ellenőrzési Bizottság átruházott hatáskörben hozott lejárt határidejű 
határozatairól 
 
Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
Előadó: 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:  
 
38/2017. (II. 21.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága a 2016. évi 
átruházott hatáskörben eljárva hozott határozatairól szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. február 22. 
Felelős: a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
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9. napirend 
Egyebek 
 
 
 
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   


