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

2017. november 28-án 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 
 
Igazoltan volt távol: 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Lukács László osztályvezető 
 Szép Éva belső ellenőr 
 Besenyiné László Andrea belső ellenőr 
 Nagyné Talabér Anikó  osztályvezető 
 Maruzsné Németh Beáta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Kft. ügyvezetője 
 Havassy Kálmán a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
 Szitáné Malek Anett 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 
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: 
 
205/2017. (XI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. 
november 28-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
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N a p i r e n d: 
N y í l t   ü l é s: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

 
2. Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 

önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 
3. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhelyének áthelyezéséről, telephely létesítéséről és az alapító okiratának módosításáról 
 

4. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 
módosításáról 

 
 Előadó a 2-4. napirendi pontnál: dr. Veres András 
 

5. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének meghatározásáról 
 

 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 

6. Beszámoló az önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről 

 
7. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 18.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

8. Előterjesztés a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
9. Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) 

állami működésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, 
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről 
szóló megállapodás módosításáról 

 
 Előadó a 6-9. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

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

11. Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

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

rendelet módosításáról 
 
 Előadó a 10-12. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
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13. Előterjesztés a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

 
14. Előterjesztés a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett szolgalmakkal kapcsolatos 

döntésekről 
 

 Előadó a 13-14. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető 

 
15. Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 

felülvizsgálatáról 
 
 Előterjesztő az 1-15. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 

16. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének 
kiegészítéséről 

 
 Előterjesztő, előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

17. Egyebek 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és 
elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) 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:  
 
206/2017. (XI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötött 
önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról 
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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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
207/2017. (XI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társasággal megkötött önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Gazdasági Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034320, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a Kft.-vel az önkormányzati tulajdonban álló lakások és nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésére vonatkozóan megkötött közszolgáltatási szerződést 
a határozat melléklete szerinti tartalommal, változásokkal egységes szerkezetbe foglalva közös 
megegyezéssel módosítja. 
 
A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2017. december 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhelyének áthelyezéséről, telephely létesítéséről és az alapító okiratának módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 

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:  
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208/2017. (XI. 28.) 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 
Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének áthelyezéséről, telephely létesítéséről és az alapító 
okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társaság székhelyét a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám alá 
helyezi át. 
 
Határid ő: 2017. december 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere  
 
 
209/2017. (XI. 28.) 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 
Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének áthelyezéséről, telephely létesítéséről és az alapító 
okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa úgy dönt, hogy a társaság telephelyet létesítsen a 3000 
Hatvan, Madách utca 12. szám alatti címen. 
 
Határid ő: 2017. december 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
210/2017. (XI. 28.) 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 
Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének áthelyezéséről, telephely létesítéséről és az alapító 
okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 
Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja a 
társaság alapító okiratát és elfogadja a társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okirat módosításához és 
a cégbírósági változásbejegyzéshez szükséges okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2017. december 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
211/2017. (XI. 28.) 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 
Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyének áthelyezéséről, telephely létesítéséről és az alapító 
okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 

Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách u. 
12.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társasággal 
megkötött műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó 
közszolgáltatási szerződést – 2018. január 1. napi hatálybalépés mellett – a határozat 
mellékletében foglaltaknak megfelelően egységes szerkezetbe foglalva módosítja. 

2. A képviselő-testület a közszolgáltatási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét elfogadja, és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 

Határid ő: 2017. december 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 

 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeretének meghatározásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
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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:  
 
212/2017. (XI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
létszámkeretének meghatározásáról 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 2018. január 1. napjától 120 
köztisztviselői, ügykezelői és munkavállalói tevékenységet ellátó álláshellyel, 4 közalkalmazotti 
álláshellyel, 3 önkormányzati főtanácsadói álláshellyel és 8 rehabilitált munkavállalói álláshellyel, 
összesen 135 álláshellyel hagyja jóvá. 
 
Határid ő: 2017. december 31. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
6. napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2017. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Elkészült az önkormányzat és az intézmények I-III. negyedévi beszámolója, a KGR rendszerben 
határidőben feladásra került, ami alapján elkészítettük ezt a beszámolót. Megállapítható, hogy a 
bevételi oldalon az időarányosnak megfelelően teljesültek a bevételek 76 %-ban. Várhatóan év 
végéig teljesül a tervezett bevétel. Kiadási oldalon 53,7 %-ban teljesült a kiadási előirányzat. A 
működtetés az időarányosnak megfelel. Az intézményeknél rendelkezésre áll az az előirányzat, ami 
a működéshez szükséges. A felhalmozási kiadások között van lemaradás teljesítésben, mert a 
nagyobb kiadások a negyedik negyedévben várhatóak, hiszen folyamatban vannak a felújítások és a 
negyedik negyedévben várhatóak a pénzügyi teljesítések. 
 
 
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:  
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213/2017. (XI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2017. I-III. negyedévi 
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-III. negyedévi 
gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel 
együtt jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
7. 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 
 
 
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 tartózkodással a 
következő határozatot hozta:  
 
214/2017. (XI. 28.) 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. 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási 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:  
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215/2017. (XI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a helyi adókról szóló 42/2015. (XII. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmény(ek) 
állami működésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, 
valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről 
szóló 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:  
 
216/2017. (XI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata által 
működtetett köznevelési intézmény(ek) állami működésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz 
kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és 
kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. 
  
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Tankerületi Központtal 2016. 
december 15-én megkötött “a Hatvan Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 
intézmény(ek) állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és  
kötelezettségek átadás-átvételéről” szóló megállapodást a határozat melléklete szerint 
módosítja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodást módosító 
okirat aláírására. 
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
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10. 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
217/2017. (XI. 28.) 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. 
 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) 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:  
 
218/2017. (XI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 
63/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
12. 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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Basa Zoltán bizottsági tag 
A gyakorlatban hogy fog ez megvalósulni? Végigmegy egy gyermekvédelmi eljárás és azután 
zárjuk ki a gyermeket az étkeztetésből? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az ellátást nyújtó intézmény véleményének a bekérése után, de nem akarjuk tömegesen kizárni a 
gyerekeket az étkeztetésből. Az óvodákban az ingyenes étkeztetésnél elég tág már a kör, tehát a 
gyerekek 80 %-a után nem fizetnek térítési díjat, mert ingyenes. Az iskoláknál találkozunk olyan 
meglepő nevekkel, ahol a szülőnek semmi gondot nem okozna az, hogy a díjat kifizesse. Elsősorban 
erre a körre irányulna az, hogy az étkeztetést megszüntetjük. Van olyan család, ahol a 100.000.- 
forintot meghaladja a kintlévőség. Kaptunk egy minisztériumi módszertani levelet, amiben leírták 
azt, hogy ha az önkormányzat a rendeletében szabályozza a térítési díjak kintlévőségeinek 
behajtását akkor a legvégső soron bele lehet írni az ellátásból való kizárást is, úgy, mint szankciót. 
Ezt egy procedúra előzi meg, amelynek során a szülőnek lehetősége van a tartozást befizetni, vagy 
részletfizetést kérni. Tehát a megállapodásra törekszünk. Nyilvánvaló, hogy ha az oktatási 
intézmény azt fogja leírni, hogy olyan szociális körülmények között, vagy olyan szülői háttérrel 
rendelkezik a gyerek, hogy az ő étkeztetése máshogyan nem biztosított, akkor nyilván nem fogjuk 
kizárni.  
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
A gyereket ne büntessük azért, mert a szülő nem képes fizetni. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem a gyerek lesz büntetve. Ez egy végső eszközként lesz alkalmazva.  
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Rendben, csak ennek úgy kellene működnie, hogy végigmegy egy eljárás, tehát hatósági 
intézkedésektől kezdve minden, a szülő kényszerítve van, és csak utána szankcionálni a végén 
ezzel. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A hatósági eljárás alatt azt érti képviselő úr, hogy védelembe venni a gyereket? 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Igen. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Önmagában az a tény, hogy a szülő nem fizeti be a térítési díjat, a védelembe vétel alapjául nem 
szolgálhat. Ott több tényezőt kell együttesen vizsgálni és mérlegelni. Az intézménynek a 
gyermekvédelemmel foglalkozó kollégája fogja ezt kiadni. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
És akkor kizárják a gyermeket az étkezésből? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Kikérjük az intézmény véleményét. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
De ha az intézmény azt mondja, akkor kizárják? 
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dr. Szikszai Márta jegyző 
Itt most nem pont a kizárásra kell gondolni. 
 
Basa Zoltán bizottsági tag 
Értem. Tudom, hogy a költségvetésből hiányzik ez a pénz, csak ne a gyereket büntessük emiatt. 
Ezért mondom azt, hogy gyermekvédelmi intézkedésekkel rá lehetne kényszeríteni a szülőt arra, 
hogy fizessen, járjon a nyakára a családsegítő, a gyermekvédelmi központ. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen, de sok szülő nem is hatvani lakos. Az a lényege ennek az egésznek, hogy amikor a felhívó 
levelet megírjuk, akkor a végére beleírhatjuk, hogy kizárható a gyermeke az étkeztetésből. 
 
 
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 tartózkodással a 
következő határozatot hozta:  
 
219/2017. (XI. 28.) 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. 
 
 
13. napirend 
Előterjesztés a köztemetőkr ől és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) 
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 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta:  
 
220/2017. (XI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 
szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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14. napirend 
Előterjesztés a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanra bejegyzett szolgalmakkal kapcsolatos 
döntésekről 
 
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 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:  

 
221/2017. (XI. 28.) 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 
bejegyzett szolgalmakkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a Dr. Mráz Zoltán 
tulajdonossal és az ADU-HÁZ Ingatlanfejlesztő Kft.-vel létrejött, átjárási szolgalom alapításáról és 
közterületi parkolóhelyek létesítéséről szóló megállapodás megszüntetéséről szóló 342/2017. (VI. 
29.) számú határozatát. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
222/2017. (XI. 28.) 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 
bejegyzett szolgalmakkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a Dr. Mráz Zoltán 
tulajdonossal és az ADU-HÁZ Ingatlanfejlesztő Kft.-vel létrejött, vezetékjog alapításáról szóló 
megállapodás megszüntetéséről szóló 343/2017. (VI. 29.) számú határozatát. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
223/2017. (XI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
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Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a hatvani 5167 hrsz. alatti ingatlanra 
bejegyzett szolgalmakkal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a hatvani 5167 hrsz.-ú, 1565 m2 nagyságú, természetben 3000 Hatvan, Ady Endre u. 2. 
szám alatti kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra vonatkozóan Hatvan Város 
Önkormányzata javára 2006. július 5-én bejegyzett vezetékjogot, illetve a 2006. június 28-án 
bejegyzett átjárási szolgalmi jogot a Hatvani Járási Hivatal Földhivatali Osztálya az ingatlan-
nyilvántartásból törölje. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szolgalmi jogok törlésével kapcsolatos, a 
határozat mellékletét képező megállapodást aláírja, a szükséges földhivatali hatósági eljárást 
megindítsa. 
A vezetékjog és az átjárási szolgalmi jog törlésének költsége az ingatlantulajdonost terheli. 
 
Határid ő: 2017. december 15. (törlési eljárás megindítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
15. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás 
felülvizsgálatáról 
 
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:  
 
224/2017. (XI. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal - a nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről és 
az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokra vonatkozóan - megkötött együttműködési 
megállapodást módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a határozat mellékletében foglalt 
szöveggel.  
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az együttműködési megállapodás 
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módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2017. december 31. (az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
16. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervének 
kiegészítéséről 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
225/2017. (XI. 28.) 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 kiegészítéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 568/2017. (X.26.) számú határozatának 
mellékletét módosítja és Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervét a 
határozat melléklete szerint kiegészíti.  
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a terv folyamatos teljesítését kísérje figyelemmel. 
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
17. 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. 
 

K.m.f. 
 
 

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


