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

2017. január 24-én a Városháza kistermében 900 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rodek Antal 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 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Juhász Ferenc Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület elnökének 

képviseleletében 
 Molnár József önkormányzati főtanácsadó 
 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 
Javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy vegyük fel napirendre 14. napirendi pontként a következő 
napirendi pontot: „Előterjesztés a helyi jelentőségű védett terület védetté nyilvánításának 
megszüntetésével kapcsolatos döntésről”. 

 
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 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. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
1/2017. (I. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. január 
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 foglalkozás-egészségügyi feladat ellátásáról szóló szerződés módosításának 
utólagos jóváhagyásáról 

 
 Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

2. Előterjesztés a személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos megállapodás módosításának 
utólagos jóváhagyásáról 

 
3. Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításához 

kapcsolódó döntésekről 
 
 Előadó a 2-3. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

4. Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesülettel megkötött vagyonkezelési szerződés 
módosításáról 

 
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

5. Előterjesztés az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola létrehozása és fenntartása 
tárgyában létrejött megállapodás módosításáról 

 
6. Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár alapító okiratának módosításáról 

 
7. Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház alapító okiratának módosításáról 

 
8. Előterjesztés a Vasutas Települések Szövetsége székhelyhasználatának engedélyezéséről 

 
9. Előterjesztés a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület 2016. évi beszámolójáról 

 
 Előadó az 5-9.napirendi pontnál: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő az 1-9. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

10. Előterjesztés Hatvan város polgármestere illetményének és költségtérítésének 
meghatározásáról 

 
11. Előterjesztés Hatvan város alpolgármesterei illetményének illetve tiszteletdíjának és 

költségtérítésének meghatározásáról 
 
 Előadó a 10-11. napirendi pontnál: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
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12. Előterjesztés közterület elnevezéséről 
 
 Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

13. Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2017. évi munkatervéről 
 
 Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 Előterjesztő a 10-13. napirendi pontnál: Nádas Sándor bizottsági elnök 
 

14. Előterjesztés helyi jelentőségű védett terület védetté nyilvánításának megszüntetésével 
kapcsolatos döntésről 

 
Előterjesztő, előadó: Palik Józsefné képviselő 

 
15. Egyebek 

 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a foglalkozás-egészségügyi feladat ellátásáról szóló szerződés módosításának 
utólagos jóváhagyásáról 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
2/2017. (I. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a foglalkozás-egészségügyi feladat ellátásáról 
szóló szerződés módosításának utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban és 
Hatvan Város Önkormányzata által fenntartott intézményekben foglalkoztatottak foglalkozás-
egészségügyi feladatainak ellátására Dr. Éger Ildikó egyéni vállalkozóval megkötött szerződésnek 
az 1. számú melléklet szerinti módosítását, valamint a 2. számú melléklet szerinti, módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szövegét utólagosan elfogadja.  
 
Határid ő: 2017. január 31.  
Felelős: Hatvan város polgármestere (Hatósági Iroda útján) 
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2. napirend 
Előterjesztés a személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos megállapodás módosításának 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
3/2017. (I. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a személyszállítási szolgáltatással kapcsolatos 
megállapodás módosításának utólagos jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztere 
és Hatvan Város Önkormányzata között létrejött helyi személyszállítási közszolgáltatások 
regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására vonatkozó megállapodás 
módosítását utólagosan a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.  
 

 Határid ő:  2017. január 31. 
 Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
3. napirend 
Előterjesztés a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés menetrendi módosításához 
kapcsolódó döntésekről 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
4/2017. (I. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a menetrend szerinti helyi autóbusz 
közlekedés menetrendi módosításához kapcsolódó döntésekről szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező szerződés 
módosítás szerint módosítja a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel 
(5000 Szolnok, Nagysándor József út 24.) megkötött menetrend szerinti autóbuszjárattal történő 
helyi személyszállításról szóló közszolgáltatási szerződést. 
 

 Határid ő:  2017. január 31. (szerződésmódosításra) 
 Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Futball Club Hatvan Egyesülettel megkötött vagyonkezelési szerződés 
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:  
 
5/2017. (I. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Futball Club Hatvan Egyesülettel megkötött 
vagyonkezelési szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Labdarúgó Szövetség által a társasági 
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § szerinti látvány-csapatsport 
támogatásból a hatvani 2638/2 helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan Népkert-Sporttelepen 
található önkormányzati tulajdonú ingatlanon kialakított műfüves futballpályát a Futball Club 
Hatvan Egyesületnek vagyonkezelésbe adja. 
A Képviselő-testület erre tekintettel kiegészíti a Futball Club Hatvan Egyesülettel a hatvani 2638/2, 
2639 és 2640 hrsz.-ú ingatlanokra vonatkozóan megkötött vagyonkezelési szerződést, valamint 
felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést kiegészítő okirat aláírására.  
 
Határid ő: 2017. február 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a gazdálkodási iroda útján 
 
5. napirend 
Előterjesztés az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola létrehozása és fenntartása 
tárgyában létrejött megállapodás módosításáról 
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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:  
 
6/2017. (I. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Újhatvani Római Katolikus Általános 
Iskola létrehozása és fenntartása tárgyában létrejött megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola 
létrehozása és fenntartása, valamint ehhez kapcsolódóan a hatvani 2625 hrsz.-ú ingatlan használatba 
adása tárgyában a Váci Egyházmegye Ordináriusával megkötött együttműködési megállapodást a 
határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást 
módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2017. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés az Ady Endre Könyvtár alapító okiratának 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
7/2017. (I. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Ady Endre Könyvtár alapító okiratának 
módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
 



7 
 

  

Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ady Endre Könyvtár (székhelye: 3000 
Hatvan, Radnóti tér 2.) 32/2016. (I.28.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat 1. sz. mellékletét képező módosító 
okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a jelen 
határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határid ő: 2017. január 27. (értesítésre)  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a Grassalkovich Művelődési Ház alapító okiratának 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
8/2017. (I. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Grassalkovich Művelődési Ház alapító 
okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Grassalkovich Művelődési Ház (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 24.) 59/2015. (II.12.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott és 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a jelen határozat 1. sz. mellékletét képező módosító 
okiratnak megfelelően módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a 
határozat 2. sz. mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 
 
Határid ő: 2017. február 10.  
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a Vasutas Települések Szövetsége székhelyhasználatának engedélyezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Horváth Richárd polgármester lett az elnök, eddig Budapesten volt a székhely, most ide fog kerülni 
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Hatvanba. 
 
 
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:  
 
9/2017. (I. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Vasutas Települések Szövetsége 
székhelyhasználatának engedélyezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Vasutas 
Települések Szövetsége (nyilvántartási száma: 01-02-0006099) a 3000 Hatvan, Kossuth tér 2. szám 
alatti ingatlant határozatlan ideig ingyenesen székhelyként használja, és azt a vonatkozó okirataiban 
székhelyként feltüntesse.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján  
 
 
9. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület 2016. évi beszámolójáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Kovács Éva jegyzői irodavezető 
 
 
Juhász Ferenc Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület elnökének képviseletében 
Püspöki István úr szíves elnézését kéri a bizottságnak, és a testületnek is, de egészségügyi állapota 
miatt nem tudott megjelenni, ezért engem bízott meg a vezetőség részéről, mint „régi motorost”, 
hogy részt vegyek az ülésen. A másik egy apró kiigazítás, a forrás oldalon, nem 194 ezer, hanem 
174 ezer Ft volt a tavalyi szja 1%. Tehát végülis nem befolyásolta a működésünket, valószínűleg 
elírás volt az elnök részéről. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A tavalyi évben a dűlőutak rendbetétele a szervezet közreműködésével valósult meg. Nagyon 
klasszul meg lett csinálva, úgyhogy normálisan lehet közlekedni személygépkocsival is. 
Polgármester úrnak és alpolgármester úrnak is meg kell köszönni, hiszen abból a zúzott kőből 
valósult meg, amit az önkormányzattól sikerült szerezni. Ez nagyban elősegítette a munkát. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta:  
 
10/2017. (I. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület 2016. 
évi beszámolójáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület 
(székhely: 3000 Hatvan, Akácfa utca 3.) 2016. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2017. február 3. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Irodájában útján. 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés Hatvan város polgármestere illetményének és költségtérítésének 
meghatározásáról 
 
Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
Előadó: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Törvényt fogadtak el, hogy emelni kell a polgármestereknek az illetményét. 
 
 
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:  
 
11/2017. (I. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Nádas Sándor 
bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város polgármestere illetményének és 
költségtérítésének meghatározásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 1-jétől Horváth Richárd 
polgármester illetményét havi bruttó 698.000,- Ft-ban állapítja meg a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (2) és (4) 
bekezdése alapján. 
A képviselő-testület az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján 2017. január 1-jétől Horváth Richárd 
polgármester költségtérítését havi bruttó 104.700,- Ft-ban állapítja meg. 
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A szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezni kell. 
 
Határid ő: 2017. január 31. 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés Hatvan város alpolgármesterei illetményének, illetve tiszteletdíjának és 
költségtérítésének meghatározásáról 
 
Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
Előadó: Pálosi Tamásné humánpolitikai referens 
 
 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta:  
 
12/2017. (I. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Nádas Sándor 
bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város alpolgármesterei illetményének, 
illetve tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 1-jétől Szinyei András főállású 
alpolgármester illetményét havi bruttó 600.300,- Ft-ban állapítja meg a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (1) bekezdése 
alapján. 
A képviselő-testület az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 2017. január 1-jétől Szinyei András 
főállású alpolgármester költségtérítését havi bruttó 90.000,- Ft-ban állapítja meg. 
A szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezni kell. 
 
Határid ő: 2017. január 31. 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
13/2017. (I. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Nádas Sándor 
bizottsági elnök előterjesztésében megtárgyalta Hatvan város alpolgármesterei illetményének, 
illetve tiszteletdíjának és költségtérítésének meghatározásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 1-jétől Lestyán Balázs társadalmi 
megbízatású alpolgármester tiszteletdíját havi bruttó 314.100,- Ft-ban állapítja meg a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) 
bekezdése alapján. 
A képviselő-testület az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 2017. január 1-jétől Lestyán Balázs 
társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését havi bruttó 47.100,- Ft-ban állapítja meg. 
A szükséges pénzügyi fedezetet az önkormányzat 2017. évi költségvetésében tervezni kell. 
 
Határid ő: 2017. január 31. 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés közterület elnevezéséről 
 
Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Ez hol található? 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Párhuzamosan megy a Balassi B. úttal, 2 úttal feljebbi részen. A térképet csatoltuk az 
előterjesztéshez.  
 
 
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:  
 
14/2017. (I. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2017. február 
1-jétől a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 11302. hrsz.-ú, kivett közút 
elnevezésére a „ Strázsahegyi kertsor” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2017. január 26. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
13. napirend 
Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2017. évi munkatervéről 
 
Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
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:  
 
15/2017. (I. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága a képviselő-
testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 26. § (1) és (2) bekezdése alapján 2017. évi munkatervét a határozat 
melléklete szerint elfogadja. 
A bizottság felkéri a bizottság elnökét és a jegyzőt, hogy a bizottsági ülések előkészítését a 
munkaterv szerint szervezzék. 
 
Határid ő: 2017. január 24. (tájékoztatásra) 
Felelős: a Jogi és Ellenőrzési Bizottsági elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 
14. napirend 
Előterjesztés helyi jelentőségű védett terület védetté nyilvánításának megszüntetésével 
kapcsolatos döntésről 
 
Előterjesztő, előadó: Palik Józsefné képviselő 
 
 
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:  
 
16/2017. (I. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Palik Józsefné 
képviselő előterjesztésében megtárgyalta a helyi jelentőségű védett terület védetté nyilvánításának 
megszüntetésével kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Cukorgyári tó helyi védettségét felülvizsgálja, 
ezért felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy az önkormányzat által helyi jelentőségű 
védett természeti területté nyilvánított Cukorgyári tó védettsége fenntartásának indokoltságára 
vonatkozóan szerezze be a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának (székhely: 3304 Eger, Sánc u. 6.) 
véleményét. 
A képviselő-testület a terület védettségének feloldására vonatkozó döntését a Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóságának véleményének ismeretében kívánja meghozni. 
 
Határid ő: 2017. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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15. 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   


