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

2017. május 16-án a Városháza kistermében 1530 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Basa Zoltán bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Kovács Éva aljegyző 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Tyukodiné Márkus Marianna Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény igazgatója 
 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 
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: 
 
77/2017. (V. 16.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. május 
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 a Tourinform Iroda ellátásának átszervezéséről 
  
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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2. Előterjesztés a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2017. évi közgyűléséhez kapcsolódó döntésekről 
  
 Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Tourinform Iroda ellátásának átszervezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 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:  
 
78/2017. (V. 16.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Tourinform Iroda ellátásának átszervezéséről 
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) 805/2016. (X. 27.) sz. határozattal elfogadott és egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát, törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés 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 
 
79/2017. (V. 16.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Tourinform Iroda ellátásának átszervezéséről 
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, 
mint költségvetési szerv létszámkeretét 2017. június 1. napjától összesen 21 főben állapítja meg.  

Határid ő: azonnal (munkáltatói tájékoztatás kiadása) 
Felelős: intézményvezető 
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80/2017. (V. 16.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Tourinform Iroda ellátásának átszervezéséről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
előirányzatából az Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény költségvetésébe csoportosítja át az 
alábbi összegeket: - személyi jellegű kifizetés:    1.880 e Ft 

                                - munkaadói járulék:                 777 e Ft 

                                - dologi kifizetés:                      500 e Ft 

Határid ő: 2017. augusztus 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
81/2017. (V. 16.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Tourinform Iroda ellátásának átszervezéséről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal                 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) dolgozói létszámát 2017. június 1. napjától 124 
köztisztviselői, ügykezelői és munkavállaló tevékenységet ellátó álláshellyel, 4 közalkalmazotti 
álláshellyel, 3 önkormányzati főtanácsadói álláshellyel és 8 rehabilitált munkavállalói álláshellyel, 
összesen 139 álláshellyel hagyja jóvá.  

Határid ő: azonnal (munkáltatói tájékoztatás kiadása) 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2017. évi közgyűléséhez kapcsolódó döntésekről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A közgyűléssel kapcsolatos döntésekkel egyetértek, így nem teljesen kapcsolódik ehhez a kérdésem, 
de ha már itt van Schósz Gabriella, akkor megkérdezem. Ha vízcsőtörés, vagy bármilyen javítás van, 
akkor hetekig nem állítják helyre utána a burkolatot. Ugyanez van az ÉMÁSZ általi 
helyreállításoknál is, 20 cm mély gödröket hagynak maguk után. 
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Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
A közmű szolgáltatókat már többször tájékoztattuk arról, hogy egyrészt az önkormányzati 
rendeletnek megfelelően, hogyha sürgős hibaelhárítás miatt fel kell bontaniuk a közterületet, akkor 
arról utólagosan tájékoztassák a közút kezelőjét. Ezt elég gyakran nem teszik meg. A Vízmű 
üzemvezetőjével már többször egyeztettem és kértem, hogy ezeket a javítási munkákat gyorsabban 
állítsák helyre. Legutóbb az volt a problémájuk, hogy az aszfaltozási munkákat nem tudta az 
alvállalkozójuk elvégezni. Ezzel kapcsolatosan már többször volt levélváltás is.  
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Az utcában mind a két oldalon fel lett bontva az út, középen nem. Az egyik oldalon le lett 
aszfaltozva, a másikon nem.  
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Ezt már többször jeleztük, és Fillér Csaba üzemegység vezetővel már egyeztettünk az ügyben. 
Kértük, hogy ezeket soron kívül intézzék, de megint fogunk küldeni nekik egy levelet. 
 
 
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:  
 
82/2017. (V. 16.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2017. évi 
közgyűléséhez kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Horváth Richárd polgármestert, 
hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 3300 Eger, Hadnagy u. 2.) 2017. május 24-én 9 órai 
kezdettel összehívott rendes közgyűlésén Hatvan Város Önkormányzatát, mint részvényest 
megillető jogokkal részt vegyen és a Heves Megyei Vízmű Zrt. Alapszabálya szerinti jogait 
gyakorolja oly módon, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok vonatkozásában igennel 
szavazzon. 
A meghatalmazás hatálya kiterjed a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlésre is. 

Határid ő: 2017. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési 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. 
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K.m.f. 
 
 
 

 Papp István Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság  
 elnökhelyettese elnöke   


