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

2017. szeptember 18-án a Városháza kistermében 915 órai kezdettel megtartott 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 
 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 
Basa Zoltán bizottsági tagot 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: 
 
148/2017. (IX. 18.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. 
szeptember 18-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. Beszámoló az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről  
 

2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
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 Előadó az 1-2. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 
1. napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A hitelfelvétel miatt szükséges az újbóli előterjesztés? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A képviselő-testület minősített többséggel nem fogadta el a beszámolót, ezért újra be kell vinni a 
beszámolót és a rendeletet is a testület elé. Közben felvetődött, hogy a jégcsarnok építése 
elkezdődne, és mivel a saját bevétel jelenleg nem tud fedezetet nyújtani az önerőre, ezért hitel 
felvételére lenne szükség. A hitel felvételéhez a Kormány engedélyére van szükség, és ehhez pedig 
szükséges, hogy a rendeletben ez a hitel megjelenjen. Azért, hogy eleget tudjunk tenni ezeknek a 
kötelezettségeknek, a bevételi és a kiadási oldalon beépítésre került módosított előirányzatként a 
hitelfelvétel. A többi adat nem került változtatásra, tehát azok változatlan formában kerültek a 
bizottság elé. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Miért nem fogadta el a képviselő-testület az előző beszámolót? 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Kevesen voltunk.  
 
 
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 nélkül, 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta:  
 
149/2017. (IX. 18.) 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 elfogadásra ajánlja 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 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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2. 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 módosított oszlopban a bevételi és a kiadási oldalra a hitel beépítésre került. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Hozzáfűzöm, hogy az önkormányzat 50%-ig engedélyezett, hogy hitelt vehessen fel. Ez az összeg 
még a 10 %-ot se éri el. Aki ellene szavaz, az a fejlődés ellen szavaz, tudniilik a hatvaniaknak 
készül ez a jégcsarnok, nem magunknak. Ezért van ez a módosítás. 
 
Papp István bizottsági elnökhelyettes 
Ez fejlesztési hitel, nem működési.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Így van, és ahogy jönnek a pénzek, úgy ez törlesztésre kerül. Tehát ez nem okoz problémát Hatvan 
városának, és a végén lesz egy jégcsarnokunk. 
 
Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
Elfogadom a jégcsarnokot, én nem vagyok a sport ellen, csak még hitelt is veszünk fel, ami nem 
létkérdés. 
 
 
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 nélkül, 1 tartózkodás a következő 
határozatot hozta:  
 
150/2017. (IX. 18.) 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 elfogadásra ajánlja. 
 
 
 
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   


