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

2017. október 24-én a Városháza kistermében 900 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 Basa Zoltán bizottsági tag  
 Rodek Antal bizottsági tag 
 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 
 Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 
 Besenyiné László Andrea belső ellenőr 
 Szép Éva belső ellenőr 
 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: 
 
173/2017. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. október 
24-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 Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötendő csereszerződésről 

 
 Előadó: dr. Veres András 
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2. Előterjesztés a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a települési 

önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján 
igényelhető támogatási igény benyújtásáról 

 
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

3. Tájékoztató Hatvan város egészségügyi alapellátásnak aktuális helyzetéről 
 

 Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

4. Előterjesztés a Gáspár András Bajtársi Egyesülettel kötendő megállapodásról 
 

5. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 Előadó a 4-5. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő az 1-5. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

6. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 

 
 Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

7. Egyebek  
 
 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a „Dr. Papp Zoltán kitüntető emlékgyűrű – a közügyért” díj adományozásáról 
 

2. Előterjesztés névhasználat iránti engedélykérelemről 
 
 Előadó az 1-2. napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötendő csereszerződésről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András  
 
 
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:  
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174/2017. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötendő csereszerződésről 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 
hatvani 6310/1 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett beépítetlen terület 
művelési ágú, és 9567 m2 területű ingatlant; a hatvani 6310/2 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 
Hatvanban található kivett beépítetlen terület művelési ágú, és 1 ha 1127 m2 területű ingatlant; a hatvani 
6310/3 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett út művelési ágú, és 3020 m2 
területű ingatlant; a hatvani 6310/4 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett 
beépített terület művelési ágú, és 6344 m2 területű ingatlant; a hatvani 6310/5 hrsz. alatt felvett, 
természetben 3000 Hatvanban található kivett út művelési ágú, és 540 m2 területű ingatlant; a hatvani 
6310/6 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett beépítetlen terület művelési ágú, 
és 4176 m2 területű ingatlant; a hatvani 6310/26 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban 
található kivett beépítetlen terület művelési ágú, és 1949 m2 területű ingatlant elcseréli a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) kizárólagos tulajdonában álló 
hatvani 5331/21 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett ipartelep művelési ágú, 
és 1 ha 8245 m2 területű ingatlanra; a hatvani 5331/42 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban 
található kivett ipartelep és épület művelési ágú, és 1 ha 0835 m2 területű ingatlanra; a hatvani 5331/27 
hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett út művelési ágú, és 3691 m2 területű 
ingatlanra; valamint a hatvani 5331/41 hrsz. alatt felvett, természetben 3000 Hatvanban található kivett 
közforgalom elől elzárt magánút és épület művelési ágú, és 3436 m2 területű ingatlanra. 
 
A képviselő-testület a fenti tárgyban kötendő csereszerződés tervezetét a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. 
ügyvezetőjét a csereszerződés, valamint a tulajdonjog átruházással kapcsolatos okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2017. október 26. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján 
igényelhető támogatási igény benyújtásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Nekem két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy ez alapján már tekinthető annak, hogy a város 
elismeri, hogy szabálytalanságok történtek a pályázatokkal kapcsolatban? A másik pedig az, hogy 
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tudom, hogy voltak ilyen-olyan jogi dolgok, de miért nem került ez az összeg betervezésre a 
költségvetésbe?  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Olyat, hogy a város elismeri, nyilván itt ebben a körben senki nem tudja kijelenteni, annál is inkább, 
mert a rendkívüli jogorvoslati kérelemmel is éltünk. Első fokon javunkra szóló, másodfokon ezzel 
teljesen ellentétes ítélet született. A másodfokú ítélet perpillanat jogerős, de a Kúriához 
felülvizsgálati kérelmet terjesztettünk elő. Az itteni jogászok álláspontja az első fokú ítélettel 
egyezik meg. Az ügyvédek polgármester urat ilyen tekintetben jogi tanácsadással is ellátják, és az 
elsőfokú ítélet az, ami az itteni jogi álláspontot is tükrözi, ami az önkormányzat kereseti kérelmének 
teljes mértékben helyt adott. Azért nem került ez betervezésre a költségvetésbe, mert év közben vált 
jogerőssé az ítélet. Év közben született meg a másodfokú ítélet, és nyilvánvaló, hogy ezzel 
januárban, februárban még nem tudtunk számolni. A jelen előterjesztésnek a tárgya egy lehetőség. 
Úgy gondoltuk, hogy mivel ez egy nagy mértékű fizetési kötelezettség, perpillanat jogerős döntés, 
ezért ezt beterjesszük erre, és reméljük, hogy pozitívan kerül elbírálásra.  
 
Papp István bizottsági elnökhelyettes 
A pályázattal kapcsolatban folyamatosan volt ellenőrzés, és mindent szabályosnak találtak. Egy 
bizonyos személy által az országban mindenhol akkreditált tanulmányba kötöttek bele. Nem csak 
nálunk van így, hanem például Gyöngyösön és Egerben is. Ilyenkor mindig a végfelhasználó a 
hibás. A normálisan gondolkodó ember látja, hogy mi a helyzet, ezért nyertünk első fokon, 
másodfokon nem tudom. Furcsa a jog, de reméljük, hogy a felülvizsgálati kérelemnél a javunkra 
döntenek. Tehát mi vétlenek vagyunk teljes mértékben az üggyel kapcsolatosan, bárki bármit próbál 
itt ránk húzni. Volt egy lehetőség, amit megindítottunk, meg is csináltak, és nagy örömmel 
használják a gyerekek a mai napig is. Tehát ez elkészült és jól működik. A gyerekek érdekében volt 
az egész. Sajnos valaki rátapadt erre a tanulmányra és nem tetszett neki, hogy mindenhová ezt 
akkreditáltatta. 
 
 
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 nélkül, 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta:  
 
175/2017. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a megyei önkormányzatok rendkívüli 
támogatásáról és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló 
pályázati kiírás alapján igényelhető támogatási igény benyújtásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének 1.7. pontja, és a III.1. pontja alapján 
támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásáról és a települési 
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelhető 
támogatásra. 
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Határid ő: 2017. október 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Tájékoztató Hatvan város egészségügyi alapellátásnak aktuális helyzetéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a tájékoztatót 
szíveskedjenek tudomásul venni. 
 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város egészségügyi alapellátásnak 
aktuális helyzetéről szóló tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag 
tudomásul vette. 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Gáspár András Bajtársi Egyesülettel kötendő megállapodásról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Pályázhat az egyesület új ruhára. 
 

Egyéb 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. 

 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
176/2017. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Gáspár András Bajtársi Egyesülettel kötendő 
megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a Gáspár András Bajtársi Egyesület – 
3000 Hatvan, Kossuth tér 3. – által a Magyar Honvédség HM TKF HAGY-2017 kódszámú 
„Honvédelem érdekében tevékenykedő katonai hagyományőrző szervezetek pályázati támogatása” 
című pályázati felhívásra benyújtandó pályázatát és utólagosan jóváhagyja a határozat mellékletét 
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képező támogatói nyilatkozatot. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
177/2017. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Gáspár András Bajtársi Egyesülettel kötendő 
megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gáspár András Bajtársi Egyesülettel – 3000 
Hatvan, Kossuth tér 3. – megkötött együttműködési megállapodást a határozat mellékletét képező 
tartalommal utólagosan jóváhagyja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
178/2017. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 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 
szervezeti felépítését 2017. december 1-jei hatállyal a határozat mellékletét képező belső szervezeti 
felépítést bemutató ábra szerint módosítja. 
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Határid ő: 2017. december 1. 
Felelős: a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
 
179/2017. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének 
jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
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 nélkül és tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta:  
 
 
180/2017. (X. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága dr. Szikszai 
Márta jegyző előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi belső 
ellenőrzési tervének jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező 2018. évi belső 
ellenőrzési tervet jóváhagyja. 
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
7. napirend 
Egyebek 
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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   


