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

2017. augusztus 29-én a Városháza kistermében 900 órai kezdettel megtartott nyílt 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Basa Zoltán bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
Igazoltan voltak távol: 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 dr. Kovács Éva aljegyző 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta  hatósági irodavezető 
 Schósz Gabriella  műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Szabó János  főépítész 
 Smidné Vereb Julianna a Hatvani Közétkeztetési Kft. ügyvezetője 
 Püspökiné Horváth Melinda jegyzőkönyvvezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Köszöntötte a bizottság tagjait, és a meghívottakat. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes, 
az 5 bizottsági tagból 3 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 Basa Zoltán bizottsági tag legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta 
Basa Zoltán bizottsági tagot a jegyzőkönyv aláírójaként. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy vegyük fel a zárt ülésre 4. napirendi pontként a következő 
napirendi pontot: „Előterjesztés névhasználat iránti engedélykérelemről”. 

 
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 3 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. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
127/2017. (VIII. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. 
augusztus 29-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 munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 

 Előadó: dr. Veres András 
 

2. Előterjesztés a településfejlesztéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 
 Előadó: Szabó János főépítész 
 

3. Előterjesztés a közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
4. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
5. Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

6. Előterjesztés közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötéséről 
 
 Előadó a 3-6. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

7. Beszámoló az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 

8. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 Előadó a 7-8. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

9. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött üzemeltetési 
szerződés módosításáról 

 
10. Előterjesztés parkolóhely létesítési hozzájárulás megfizetéséről szóló megállapodás utólagos 

jóváhagyásáról 
 

11. Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó munkákról 
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12. Előterjesztés a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 

 
Előadó a 9-12. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 

irodavezető 
 

13. Előterjesztés a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával kötendő 
együttműködési megállapodásról 

 
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő az 1-13. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

14. Egyebek 
 
Z á r t   ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a „Pro Urbe” díj adományozásáról 
 

 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 

2. Előterjesztés a „Hatvan Város Díszpolgára” cím adományozásáról 
 

 Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
 

3. Előterjesztés a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetés 
adományozásáról 

 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 

4. Előterjesztés névhasználat iránti engedélykérelemről 
 

Előadó az 1-4. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő: Lestyán Balázs alpolgármester 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a munkahelyi és közétkeztetési közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
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128/2017. (VIII. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a munkahelyi és közétkeztetési 
közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 2013. december 19. napján 2014. 
január 1. napjától kezdődő hatállyal 2017. augusztus 31. napjáig tartó határozott időtartamra 
munkahelyi és közétkeztetési közfeladatok ellátása céljából megkötött közszolgáltatási szerződést a 
határozat melléklete szerinti tartalommal közös megegyezéssel módosítja. 
A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés változásokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2017. szeptember 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a településfejlesztéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetésről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Szabó János főépítész 
 
 
Szabó János főépítész 
Ez az előterjesztés arról szól, hogy a képviselő-testület már elfogadott egy hasonló rendeletet, de a 
Kormányhivatal most kiadott egy mintát, amely minta alapján újra lett szerkesztve ez a rendelet. Ez 
lényegében ugyanazt tartalmazza, a partnerek értesítési módjait, tehát ennek a mikéntje nem 
változott.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
129/2017. (VIII. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a településfejlesztéssel és településkép-
érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló új önkormányzati rendelet 
megalkotásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
 
130/2017. (VIII. 29.) 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 Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) 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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
131/2017. (VIII. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
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Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
 
132/2017. (VIII. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 
12/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó együttműködési megállapodás megkötéséről 
 
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. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
133/2017. (VIII. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó 
együttműködési megállapodás megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű 
Társasággal (székhelye: 3000 Hatvan, Géza fejedelem u. 2. cégjegyzékszáma: 10-09-034409 
képviseli: Smidné Vereb Julianna ügyvezető); együttműködési megállapodást köt a közfeladatok 
ellátásához kapcsolódó közfoglalkoztatásra. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2017. szeptember 1. (az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
7. napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a bevételeket és a kiadásokat. A bevételek 58,4 %-ban, 
a kiadások 39,5 %-ban teljesültek. Az első félévben a működés az előirányzatoknak megfelelően 
történt. A felhalmozás és a felújítási kiadásokban van nagy elmaradás a pénzügyi teljesítés esetén. A 
kiadások a második félévben fognak teljesülni. Én úgy gondolom, hogy a bevételek és a kiadások 
egyensúlyban vannak, és várhatóan év végéig a kiadásokra fedezetet tudnak nyújtani a bevételek.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta:  
 
134/2017. (VIII. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2017. I. félévi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot nem ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. I. félévi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. szeptember 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A képviselő-testület februárban a költségvetési rendeletben elfogadta az előirányzatokat. Az első 
félévben bevételi és kiadási oldalon is testületi döntések voltak, és állami támogatások is kerültek 
igénylésre. Ezeknek az utókövetése ez az első félévi rendelet módosítás. Bevételi és kiadási oldalon 
is beépültek azok a döntések, amik az első félévben voltak az önkormányzatnál. Ezek 139.172.000 
forinttal emelték az önkormányzat bevételeit és kiadásait.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta:  
 
135/2017. (VIII. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, 
és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek nem ajánlja 
elfogadásra. 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött üzemeltetési szerződés 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Nincs itt az illetékes, de hátha valaki meg tudja válaszolni, amit kérdezni szeretnék. Nem láttam itt 
az előterjesztésben egy hirdetőtáblát, ami a Mészáros Lázár úton borzasztó állapotban van. Ezt már 
jeleztem az ügyvezető úr felé, azóta sem történt változás. Nem is látom a felsorolásban, tehát az 
előterjesztésben nincs benne ez a tábla. Nem tudom, hogy mi a sorsa, mi lesz ezzel a táblával? 
 
Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
Meg fogjuk nézni. Nem az, ami a Dali előtt van? 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Nem. A Mészáros Lázár úton két tábla van, az egyik a sarkon, ez benne is van a felsorolásban. De 
van egy beljebb is, körülbelül a buszmegálló környékén, ami hónapok óta össze van törve.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
136/2017. (VIII. 29.) 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 
megkötött üzemeltetési szerződés módosításáról 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 
(székhelye: 3000 Hatvan, Madách u. 12.) 2015. október 30-án a 700/2015 (X. 29.) számú képviselő-
testületi határozat alapján az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, közterületeken 
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elhelyezett hirdető berendezések üzemeltetésére megkötött szerződést módosítja és egységes 
szerkezetbe foglalja a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület a szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elfogadja és 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2017. szeptember 30. (szerződés módosítására)   
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés parkolóhely létesítési hozzájárulás megfizetéséről szóló megállapodás utólagos 
jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
137/2017. (VIII. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a parkolóhely létesítési hozzájárulás 
megfizetéséről szóló megállapodás utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a Hatvani Társasház Projekt 
Kft. (székhely: 8000 Székesfehérvár, Bástya u. 6.) és Hatvan Város Önkormányzata között 2017. július 
11. napján a hatvani 5167 hrsz.-ú ingatlanon építendő társasházzal kapcsolatos parkolóhely létesítési 
hozzájárulás megfizetéséről szóló, a határozat mellékletét képező megállapodást. 
 

Határid ő: 2017. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó munkákról 
 
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 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy 
aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
138/2017. (VIII. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési 
tervéhez kapcsolódó munkákról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Heves Megyei Vízmű Zrt. (székhely: 
3300 Eger, Hadnagy u. 2.) által elkészített 2017. évi ivóvíz/szennyvíz ágazati beruházásokra 
vonatkozó alábbi beruházásokat: 

 
Ivóvíz ágazat esetén: 

1.    Hatvan Sportcsarnok ivóvíz vezeték építése    6.580 eFt+Áfa 
D160 KPE 230 fm, tolózár aknával, tűzcsappal  
631/2017 számú terv szerint  
indoklás: : városfejlesztés érdekében                      
            

Szennyvíz ágazat esetén: 
1. Hatvan Sportcsarnok 212 fm szennyvízvezeték építése   11.240 eFt+Áfa 

   DN200 KG-PVC 205 fm, aknákkal tisztító idomokkal 
   631/2017 számú terv szerint 
   indoklás: városfejlesztés érdekében 

2. Szennyvíztelep iszapvíztelenítő gépház átalakítása    12.500 eFt+Áfa 
  indoklás: iszapprés korszerűsítéssel összhangban 

3. Szennyvíztelep iszapkihordó csiga korszerűsítése    4.900 eFt+Áfa 
  indoklás: iszapprés korszerűsítéssel összhangban 

4. Szennyvíztelep uszadék, homokvíztelenítő és nitrát szivattyú felújítása  4.500 eFt+Áfa 
  indoklás: műszaki állapota nagy felújítást igényel 

5. Szennyvíztelep légfúvó felújítása 2db       3.300 eFt+Áfa 
  indoklás: műszaki állapota nagy felújítást igényel 

6. Köztéri szennyvíz átemelő szivattyúinak felújítása/cseréje  10.000 eFt+Áfa 
  indoklás: műszaki állapotuk nagy felújítást igényel 

7. Szennyvízakna fedlapok felújítása         2.400 eFt+Áfa 
  indoklás: közlekedésbiztonság állagmegóvás érdekében 

 

8. Házi átemelős rendszerek felújítása korszerűsítése 
   155 db átemelőben nyomóvezeték cseréje fix kivitelűre (50 db/év) 1.580 eFt+Áfa 

  indoklás: rossz konstrukció miatt a lakosságnál szennyvízelöntést okozhat a hiba 

Ivóvíz és szennyvíz ágazat összesen: 57.000 eFt + ÁFA. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a jóváhagyott munkákról 
értesítse a Heves Megyei Vízmű Zrt.-t. 
 
Határid ő: 2017. szeptember 15.  (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
139/2017. (VIII. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési 
tervéhez kapcsolódó munkákról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a gördülő fejlesztési tervhez 
kapcsolódó 2017. évi ivóvíz/szennyvíz ágazati beruházásokat in-house módon a Heves Megyei 
Vízmű Zrt. végezze el. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződés tervezetek aláírására. 

 
Határid ő: 2017. szeptember 30.  (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 
megállapodásának módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Ebben a társulásban mennyi ideig kíván az önkormányzat benne maradni? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ez nem kívánság kérdése. Ez a társulás 2007-ben jött létre a Heves megyei hulladékkezelési 
rendszer felépítésére, kiépítésére és a rendszer fenntartására pályázati pénzből, illetve a meglévő kis 
települési hulladéklerakók rekultivációjának a céljából. A pályázat fenntartási időszakának végéig 
benne kell maradnunk a társulásban.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
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140/2017. (VIII. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás tagja elfogadja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Társulási Megállapodás módosítását a mellékletekkel együtt.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat melléklete szerinti 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: azonnal (aláírásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
13. napirend 
Előterjesztés a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamarával kötendő 
együttműködési megállapodásról 
 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
141/2017. (VIII. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamarával kötendő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és 
Vidékfejlesztési Kamarával (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 89-95.) együttműködési 
megállapodást köt a 2017. november 3-án megtartandó kamarai választások technikai 
lebonyolítására vonatkozóan. A kamara a felmerülő költségek ellentételezésére 15.000 forintot fizet 
meg az önkormányzat részére. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a kamara Helyi Kamarai 
Választási Bizottságába – a jegyzővel egyeztetve – egy önkormányzati dolgozót delegáljon. 
A képviselő-testület továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kamarával kötendő 
együttműködési megállapodás aláírására. 
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Határid ő: 2017. szeptember 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Irodája útján 
 
 
14. 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. 
 
 
 

 Basa Zoltán Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság  
 tagja elnöke   


