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

2017. június 27-én a Városháza kistermében 900 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 Basa Zoltán bizottsági tag  
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 Bagyinszki Gyula  a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. vezetője 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 dr. Kovács Éva aljegyző 
 Rákócziné Lózs Csilla képviselő 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
 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 

Kérem, hogy a meghívóban szereplő 7. napirendi pontot (Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel megkötött támogatási szerződés módosításáról) vegyük le napirendről, és 
helyette a következő napirendi pontot tárgyaljuk meg: 

- Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel eszközfejlesztésre kötendő 
támogatási szerződésről 

Kérem, hogy vegyük fel a nyílt ülésre az 5. Napirendi pont után a következő napirendi pontot: 
 

- Előterjesztés a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanon épülő társasházhoz kapcsolódó 
parkolóhelyekről 

 
A napirendre vonatkozóan van-e valakinek más javaslata?  
 
Mivel nem volt, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy aki egyetért az általa tett módosítással, igennel 
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szavazzon. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
107/2017. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. június 
27-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 európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása tárgyában 
  
 Előterjesztő, előadó: Rákócziné Lózs Csilla képviselő 
 

2. Előterjesztés a COOP Szolnok Kereskedelmi Zrt-vel megkötött, a szociális vásárlási 
kedvezmény nyújtására vonatkozó együttműködési megállapodás közös megegyezéssel 
történő módosításáról 

  
3. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 

használatáról szóló 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
  
 Előadó a 2-3. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

4. Előterjesztés a magánerő bevonásával megvalósuló útépítés és közműfejlesztés 
finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
5. Előterjesztés a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó megállapodásokkal 

kapcsolatos döntésekről 
 

6. Előterjesztés a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanon épülő társasházhoz kapcsolódó 
parkolóhelyekről 

 
 Előadó a 4-6. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető

   
7. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központtal létrejött együttműködési megállapodás módosításáról 
  

8. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel eszközfejlesztésre kötendő 
támogatási szerződésről 
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Előadó a 7-8. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

9. Előterjesztés Hatvan város logója használatának engedélyezéséről 
  

10. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban meglevő üzletrészhányad értékesítésére 
vonatkozó szándéknyilatkozatról 

  
 Előadó a 9-10. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 

11. Előterjesztés a Heves-Alatkai Hagyományőrző és Környezetvédelmi Egyesület vételi 
ajánlatáról 

  
 Előadó: Horváth Richárd polgármester 
 Előterjesztő a 2-10. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

12. Egyebek 
 
 
Z á r t   ü l é s: 
 

1. Előterjesztés névhasználat iránti engedélykérelemről 
  
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Szinyei András alpolgármester 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatása tárgyában 
 
Előterjesztő és előadó: Rákócziné Lózs Csilla képviselő 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 1 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 3 tartózkodással a 
következő határozatot hozta:  
 
108/2017. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Rákócziné 
Lózs Csilla képviselő előterjesztésében megtárgyalta az európai béruniót célzó polgári 
kezdeményezés támogatása tárgyában című előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot nem ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
..... Önkormányzatának Képviselő-testülete/Közgyűlése 

1. támogatja az „Egyenlítsük ki az EU-t szétfeszítő bér- és gazdasági különbségeket!” című 
európai polgári kezdeményezést. 
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2. hozzájárul ahhoz, hogy a kezdeményezés Európa Bizottság általi nyilvántartásba vétele 
során az Európai Parlamentben megtartott közmeghallgatáson a polgári bizottság 
képviselője által ismertetésre kerüljön az Önkormányzat támogató egyetértése. 
 

Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a COOP Szolnok Kereskedelmi Zrt-vel megkötött, a szociális vásárlási 
kedvezmény nyújtására vonatkozó együttműködési megállapodás közös megegyezéssel 
történő módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Eddig az újhatvani Coop áruházban lehetett a szociális kártyával vásárolni, most már lehet majd a 
Béke úti üzletben is. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
 
109/2017. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a COOP Szolnok Kereskedelmi Zrt-vel 
megkötött, a szociális vásárlási kedvezmény nyújtására vonatkozó együttműködési megállapodás 
közös megegyezéssel történő módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a COOP Szolnok Kereskedelmi Zrt.-vel 
(székhely: 5008 Szolnok, Krúdy Gyula utca 108. képviseli: Fekete Tibor vezérigazgató) 2016. 
szeptember 27. napján kötött együttműködési megállapodást közös megegyezéssel módosítja a 
határozat melléklete szerinti egységes szerkezetbe foglalt tartalommal.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2017. július 30. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
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3. napirend 
Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
110/2017. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületek használatáról, valamint a 
parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III.30.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a magánerő bevonásával megvalósuló útépítés és közműfejlesztés 
finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 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:  
 
111/2017. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a magánerő bevonásával megvalósuló útépítés 
és közműfejlesztés finanszírozásának szabályairól szóló 45/2007. (X. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozó megállapodásokkal kapcsolatos 
döntésekről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
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Nádas Sándor bizottsági elnök 
A Coop áruházzal szemben lévő területen épülő házról van szó. Van ott egy vízelvezető csatorna és 
csak úgy engedélyezik az építkezést, hogy ha azt a tulajdonos először kiváltja közterületen.  
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági 
tagokat, hogy szavazhatnak-e összevontan a 3 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:  
 
112/2017. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanra 
vonatkozó megállapodásokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a Dr. Mráz Zoltán (lakóhelye: 8000 
Székesfehérvár, Bástya u. 2. földszint 2.) tulajdonos és az ADU-HÁZ Ingatlanfejlesztő Kft. "f. a." 
(székhely: 8000 Székesfehérvár, Rigó utca 45. 3.), mint a tulajdonos ingatlanán beruházó gazdasági 
társaság között létrejött átjárási szolgalom alapításáról és közterületi parkolóhelyek létesítéséről 
szóló megállapodás megszüntetésére vonatkozó okiratot megkösse. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást megszüntető dokumentumot 
annak aláírását követően utólagos jóváhagyás érdekében terjessze elő a képviselő-testület ülésére. 

Határid ő: 2017. július 31. (a megállapodást megszüntető okirat megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
113/2017. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanra 
vonatkozó megállapodásokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a Dr. Mráz Zoltán (lakóhelye: 8000 
Székesfehérvár, Bástya u. 2. földszint 2.) tulajdonos és az ADU-HÁZ Ingatlanfejlesztő Kft. "f. a." 
(székhely: 8000 Székesfehérvár, Rigó utca 45. 3.), mint a tulajdonos ingatlanán beruházó gazdasági 
társaság között létrejött vezetékjog alapításáról szóló megállapodás megszüntetésére vonatkozó 
okiratot megkösse. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást megszüntető dokumentumot 
annak aláírását követően utólagos jóváhagyás érdekében terjessze elő a képviselő-testület ülésére. 
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Határid ő: 2017. július 31.  (a megállapodást megszüntető okirat megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
114/2017. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanra 
vonatkozó megállapodásokkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, 
hogy Hatvan Város Önkormányzata képviseletében a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonát 
képező csapadékvíz-elvezető rendszer 5-0-0-0-0 jelű gerinccsatornájának a hatvani 5176, 5167, 
5157, 5164, 5162 és 5159 hrsz. alatti ingatlanokon lévő szakaszának kiváltásával kapcsolatos 
eljárási cselekményeket megtegye. 

Határid ő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanon épülő társasházhoz kapcsolódó 
parkolóhelyekről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Olyan régen volt már megállapítva a parkoló építésének költsége, hogy az már régen nem annyi, és 
ezért fel lesz emelve. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
115/2017. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanon épülő 
társasházhoz kapcsolódó parkolóhelyekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Társasház Projekt Kft.-vel (székhely: 
8000 Székesfehérvár, Bástya u. 6.) négy parkolóhely közterületen történő létesítésére a közterületek 
használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) 
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önkormányzati rendelet 19. §-a értelmében a rendelet 2017. július 1-jétől hatályos rendelkezései 
alapján megállapodást köt a hatvani 5167 hrsz.-ú, Hatvan, Ady Endre u. 2. szám alatt tervezett 
társasház építéséhez kapcsolódóan. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodás aláírására azzal, 
hogy a megállapodást az aláírást követően utólagos jóváhagyás érdekében terjessze elő a képviselő-
testület ülésére. 

Határid ő: 2017. július 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal létrejött együttműködési megállapodás módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
116/2017. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal létrejött együttműködési megállapodás módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Robert Bosch Elektronika Kft. 
szándékát, mely szerint a Hatvani Szent István Általános Iskolában további – ötödik –  ún. Bosch 
osztályt kíván indítani. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy egyetért az újabb osztály indításával.  
A képviselő-testület az új osztály beindításához szükséges – a jelen határozat mellékletét képező – 
együttműködési megállapodást módosító okiratot jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására.  
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel eszközfejlesztésre kötendő 
támogatási szerződésről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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Basa Zoltán bizottsági tag 
Mit takar pontosan ez a technikai eszközfejlesztés? A UPC-vel megkötött szerződés alapján 
mennyivel több háztartásba fog eljutni a Hatvan TV adása? 
 
Bagyinszki Gyula a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. vezetője 
Ahhoz, hogy a UPC-t be tudjuk kötni és tudják sugározni a műsort, szükség van egy encoder nevű 
eszközre. Ez egy kb. bruttó 850.000 Ft-os eszköz. Ehhez szükség lesz még egy routerre, kábelezésre 
és a fokozódó teljesítmény miatt egy kis teljesítményű klíma beszerelésére, hogy a szervereknél 
nehogy adatvesztés legyen a meleg miatt. Igazából ez a fejlesztés 3-4 eszközt tartalmaz, valamint a 
kábelezést, beszerelést. Ezután részünkről csak annyi költség lesz, hogy velük is kötni kell egy 
internet előfizetést, mert nem szerencsés, ha a DIGI-s internetről vesszük le a UPC-s kábeltévé jelét. 
Tehát ez a fejlesztésnek az oka.  
Az, hogy mennyi háztartáshoz jutunk el, jelen pillanatban nem áll rendelkezésre ez az információ. 
Azt tudom, hogy folyamatosan fejlesztik a hálózatot Hatvanban, jelen pillanatban most csak egy 
indulási számot tudnánk mondani. Abban bízunk, hogy sok háztartásba el fog jutni a TV adása. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
117/2017. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
eszközfejlesztésre kötendő támogatási szerződésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) 2017. július 1. napjától 
kezdődő hatállyal 2017. szeptember 30. napjáig tartó határozott időtartamra támogatási szerződést 
köt a határozat mellékletében foglalt tartalommal, melynek keretében 1.400.000,- Ft, azaz 
Egymillió négyszázezer forint összeg erejéig eszközfejlesztési támogatást nyújt a kizárólagos 
tulajdonában lévő Kft. részére. A fedezet az általános tartalék terhére rendelkezésre áll. 
A képviselő-testület a támogatási szerződés szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2017. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés Hatvan város logója használatának engedélyezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
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Nádas Sándor bizottsági elnök 
Egy hölgy szeretne Hatvan logóval ellátott ajándéktárgyakat árulni. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
118/2017. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város logója használatának 
engedélyezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi Maksa Józsefné egyéni vállalkozó – 
3000 Hatvan, Grassalkovich út 12. szám - részére, hogy a feltüntesse Hatvan város logóját a város 
nevezetességeinek népszerűsítése érdekében az általa készítetett ajándéktárgyakon. Maksa Józsefné 
egyéni vállalkozó a logó használatáért 10.000,-Ft/év összegű díjat köteles fizetni az önkormányzat 
részére. Kérelmező az éves díjak megfizetését követően visszavonásig használhatja a logót a 
kérelmező egyéni vállalkozói tevékenységének folytatása alatt. 
 
Határid ő: 2017. június 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban meglevő üzletrészhányad értékesítésére 
vonatkozó szándéknyilatkozatról 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
 
119/2017. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságban meglevő 
üzletrészhányad értékesítésére vonatkozó szándéknyilatkozatról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Hatvan és 
Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaságban meglevő üzletrészének – a tárgyalások eredményeként meghatározott - hányadát 
értékesíteni kívánja a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. részére. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az üzletrészhányad értékesítése érdekében, 
a vételi szándéknyilatkozat megtételéhez szükséges tárgyalásokat folytassa le és annak 
eredményeként a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. részéről tett vételi ajánlatot - az 
üzletrészhányad átruházáshoz szükséges - döntés meghozatala érdekében terjessze a képviselő-
testület elé. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés a Heves-Alatkai Hagyományőrző és Környezetvédelmi Egyesület vételi 
ajánlatáról 
 
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ez az egyesület adott egy vételi ajánlatot a szárazmalomra, de nem voltak hajlandóak eljönni 
tárgyalni, és elég keveset is ajánlottak az épületért. 
 
Papp István bizottsági tag 
Ez egy blöff, mindenki tudja, hogy folyamatban van egy per. A pernek a megemelt összege már 860 
millió Ft körül van. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Azt írták, hogy tehermentesen szeretnék megvenni. 
 
Papp István bizottsági tag 
Be kéne fejezi  a pert és akkor ők megúsznák ezt az egészet ennyiből. 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
120/2017. (VI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves-Alatkai Hagyományőrző és 
Környezetvédelmi Egyesület vételi ajánlatáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Heves-Alatkai Hagyományőrző és 
Környezetvédelmi Egyesületnek (3360 Heves Pacsirta u. 1.) a hatvani 5331/42 hrsz-ú, természetben 
3000 Hatvan Radnóti tér 2. sz. alatt található ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatáról szóló 
polgármesteri tájékoztatást elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati 

Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője útján 
 
 
12. 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, zárt ülést rendelt el. 
 
 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


