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

2017. április 12-én a Városháza kistermében 1400 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 
 Havassy Kálmán a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
 Papp László a Hatvani Városgondnokság vezetője 
 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: 
 
56/2017. (IV. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. április 
12-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 létesítményüzemeltetési feladatok és közfeladatok ellátásának átszervezéséről 
  
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
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1. napirend 
Előterjesztés létesítményüzemeltetési feladatok és közfeladatok ellátásának átszervezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási iroda 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 6 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy 
aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
57/2017. (IV. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a létesítményüzemeltetési feladatok és 
közfeladatok ellátásának átszervezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság (székhelye: 3000 
Hatvan, Szepes B. u. 2.), mint költségvetési szerv megszüntető okiratát a határozati javaslat 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
58/2017. (IV. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a létesítményüzemeltetési feladatok és 
közfeladatok ellátásának átszervezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény (székhelye: 
3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.) 189/2016. (III. 31.) sz. határozattal elfogadott és egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát 2017. május 1. napi 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: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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59/2017. (IV. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a létesítményüzemeltetési feladatok és 
közfeladatok ellátásának átszervezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény, mint 
költségvetési szerv létszámkeretét 2017. május 1. napjától összesen 60 főben állapítja meg.  

Határid ő: azonnal (munkáltatói tájékoztatás kiadása) 
Felelős: intézményvezető 

 
60/2017. (IV. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a létesítményüzemeltetési feladatok és 
közfeladatok ellátásának átszervezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokságnál (székhely: 3000 
Hatvan, Szepes B. u. 2.) közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező Papp Lászlót 2017. május 1. 
napjával kinevezése szerinti, eredeti munkakörébe helyezi vissza, mivel magasabb vezetői 
megbízása 2017. április 30-án megszűnik a Hatvani Városgondnokság megszűnése következtében, 
valamint elrendeli illetményének a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
szerinti megállapítását. 

Határid ő: azonnal (munkáltatói tájékoztatás kiadása) 
Felelős: intézményvezető 

 
61/2017. (IV. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a létesítményüzemeltetési feladatok és 
közfeladatok ellátásának átszervezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
„Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetőjének 
Havassy Kálmán illetményét 2017. május 1. napjától az alábbiak szerint módosítja: 
 
- az F fizetési osztály 8 fizetési fokozat garantált illetménye: 154.330,- Ft  
- garantált bérminimumra való kiegészítés: 6.670,- Ft 
- összesen kerekítve: 161.000,- Ft  
- garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész): 269.000,- Ft  
- magasabb vezetői pótlék: (250%): 50.000,- Ft 
mindösszesen: 480.000,- Ft 
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Határid ő: 2017. május 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
62/2017. (IV. 12.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a létesítményüzemeltetési feladatok és 
közfeladatok ellátásának átszervezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Városgondnokság költségvetési 
előirányzat maradványát átcsoportosítja a Hatvani Szolgáltató Intézmény költségvetésébe, mely az 
önkormányzat költségvetésének 2017. I. félévi módosításába kerül beépítésre.  

Határid ő: 2017. augusztus 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
 
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   


