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

2018. január 23-án a Városháza kistermében 900 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Lukács László  mb. jegyzői irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 dr. Borbás Zsuzsanna  
 Havassy Kálmán a Hatvani Szolgáltató Intézmény vezetője 
 Juhász Ferenc a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület elnöke 
 Nagy Ferenc a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó Közhasznú 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 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: 
 
1/2018. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2018. január 
23-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 a Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2018. évi munkatervéről 
 
 Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 

Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

2. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének lemondásáról, új 
ügyvezető megválasztásáról és az új ügyvezetővel kötendő munkaszerződésről 

  
 Előadó: dr. Veres András 

 
3. Előterjesztés megállapodás megkötéséről a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 

Vadászati Múzeum Beruházó Közhasznú Kft.-vel a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. szám alatt 
található volt cukorgyári terület őrzés-védelmi feladatainak ellátásáért járó megbízási díj 
átvállalásáról 

  
4. Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeummal 

kapcsolatos döntésekről 
  
 Előadó a 3-4. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 

 
5. Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
  

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

  
7. Előterjesztés a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
  

8. Előterjesztés tanya elnevezéséről 
  
 Előadó a 5-8. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

9. Előterjesztés a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület 2017. évi beszámolójáról 
 

10. Előterjesztés Szinyei András alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyának módosításáról, 
valamint tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 

  
11. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 

  
12. Előterjesztés a Hatvan város saját halottjává nyilvánításáról szóló 34/2006. (XII. 1.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
  

Előterjesztő a 2-12. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
Előadó a 9-12. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
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13. Előterjesztés a Hatvan város által benyújtott sikertelen pályázatokkal kapcsolatos további 
lépésekről 

 
14. Előterjesztés az Elios Zrt.-hez kapcsolódó közvilágítási beruházások kapcsán született 

OLAF-jelentésről 
 

15. Előterjesztés az Elmúlt Időszak Visszaéléseit Feltáró Eseti Bizottság ismételt 
megalakításáról 
 
Előterjesztő, előadó a 13-15. napirendi pontnál: Biró József képviselő 

 
16. Egyebek  

 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2018. évi munkatervéről 
 
Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
Előadó: Lukács László mb. 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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
2/2018. (I. 23.) 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 2018. 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: 2018. január 26. (tájékoztatásra) 
Felelős: a Jogi és Ellenőrzési Bizottsági elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 

A 2/2018. (I. 23.) sz. bizottsági határozat melléklete a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi. 
 

 
2. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének lemondásáról, új 
ügyvezető megválasztásáról és az új ügyvezetővel kötendő munkaszerződésről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
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Rodek Antal bizottsági tag 
Kérem, hogy Nagy Ferenc úr mondja el, hogy miért van erre szükség. 
 
Nagy Ferenc, a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Közhasznú Kft. ügyvezetője 
Az előterjesztés oka, hogy polgármester úr új feladatokkal kíván megbízni, emiatt ennek a 
feladatnak az ellátását megoldhatatlannak láttuk. Így dr. Borbás Zsuzsanna, -aki már két éve 
mellettem dolgozik, és átlátja a helyzetet-, átveszi a cég vezetésének feladatait. Ezalatt a két év alatt 
elég tapasztalatot szerzett, hogy ezt el tudja látni, és ismeri a cég ügyeit. Ő korábban is az 
önkormányzatnál dolgozott, tehát megvan a kapcsolat, ismeri a felépítést, úgyhogy adódott a 
lehetőség, hogy ő vegye át az ügyvezetést. 
 
 

Egyéb 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 

 
3/2018. (I. 23.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról és az új ügyvezetővel kötendő 
munkaszerződésről szóló előterjesztést. 

 

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa Nagy Ferenc 3012 Nagykökényes, Rákóczi út 2/b. szám alatti lakos ügyvezető 2018. 
január 17. napján kelt ügyvezetői tisztségről való lemondását 2018. január 31. napjával tudomásul 
veszi, és részére a kifejtett ügyvezetéssel tevékenységével kapcsolatos felmentvényt a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (2) bekezdése alapján megadja.  
A képviselő-testület hozzájárul Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 
Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság és Nagy Ferenc között létrejött 
munkaszerződés 2018. január 31. napjával történő közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, 
és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező munkaszerződést 
megszüntető okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2018. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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4/2018. (I. 23.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról és az új ügyvezetővel kötendő 
munkaszerződésről szóló előterjesztést. 

 

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:21. § (3) bekezdése alapján a 
társaság ügyvezetőjének dr. Borbás Zsuzsanna Éva 3060 Pásztó, Dózsa György utca 12. szám alatti 
lakost 2018. február 1. napjától tartó határozatlan időtartamra megválasztja akként, hogy dr. Borbás 
Zsuzsanna az ügyvezetéssel kapcsolatos feladatait a Ptk. 3:112. § (1) bekezdése alapján 2018. 
február 1. napjától kezdődő és az ügyvezetői jogviszony fennállásáig tartó határozott időre szóló 
munkaviszony keretében látja el. Az ügyvezető munkabére havi bruttó 485.000,-Ft, azaz havi bruttó 
Négyszáznyolcvanötezer forint. Dr. Borbás Zsuzsanna Éva ügyvezető a céget önállóan jegyzi. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy dr. Borbás Zsuzsanna Évával 
a határozat melléklete szerinti tartalommal a munkaszerződést megkösse. 
 
Határid ő: 2018. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
5/2018. (I. 23.) 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 Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetőjének lemondásáról, új ügyvezető megválasztásáról és az új ügyvezetővel kötendő 
munkaszerződésről szóló előterjesztést. 

 

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó 
Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését a határozat melléklete 
szerinti tartalommal módosítja, és felhatalmazza Hatvan Város polgármesterét a módosító okirat, 
valamint a társaság cégbírósági változásbejegyzési eljárásával járó egyéb okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2018. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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3. napirend 
Előterjesztés megállapodás megkötéséről a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar 
Vadászati Múzeum Beruházó Közhasznú Kft.-vel a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. szám alatt 
található volt cukorgyári terület őrzés-védelmi feladatainak ellátásáért járó megbízási díj 
átvállalásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ingatlancsere történt és ennek az őrzési díját is át kell, hogy vállalja az önkormányzat. 
 
 
Egyéb 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: 

 
6/2018. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a megállapodás megkötéséről a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Közhasznú Kft.-vel a 3000 
Hatvan, Radnóti tér 2. szám alatt található volt cukorgyári terület őrzés-védelmi feladatainak 
ellátásáért járó megbízási díj átvállalásáról szóló előterjesztést. 

 

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft.-vel (székhely: 
3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) a 3000 Hatvan, Radnóti tér 2. szám alatt található volt cukorgyári 
terület őrzés-védelmi feladatainak ellátásáért járó megbízási díj átvállalása tárgyában a tulajdonában 
álló terület nagysága arányában a határozat mellékletét képező megállapodás-tervezet szerinti 
tartalommal.  
A pénzügyi fedezet Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésébe betervezésre kerül. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét és a Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a 
megállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2018. február 1. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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4. napirend 
Előterjesztés a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeummal 
kapcsolatos döntésekről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 4 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: 

 
7/2018. (I. 23.) 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 Múzeummal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 

 

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja „A Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum létrehozása – a hatvani Grassalkovich-kastély 
rekonstrukciója és turisztikai célú hasznosítása” című projekt keretében a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft. (cg.száma: 10-
09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.), mint kedvezményezett, és a Nemzetgazdasági 
Minisztérium, mint Támogató képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Igazgatósága (székhely: 3525 Miskolc, Hősök tere 3.) mint közreműködő szervezet között 
megkötött támogatási szerződés módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
 
 
8/2018. (I. 23.) 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 Múzeummal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 

 

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
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tulajdonosa utólagosan jóváhagyja a társaság és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (1133 
Budapest, Pozsonyi út 56., cg.száma: 01-10-045784) között a hatvani 2713/4 hrsz. alatt felvett 
kastély megnevezésű ingatlanon a társaság javára bejegyzett vagyonkezelési jog megszüntetésére 
vonatkozó szerződést a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
 
 
9/2018. (I. 23.) 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 Múzeummal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 

 

A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei 
Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
(cg.száma: 10-09-032167, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa utólagosan jóváhagyja az ÉMOP-2.1.1/A-12-K-2012-0003 azonosítószámú, „A 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum létrehozása – a hatvani 
Grassalkovich-kastély rekonstrukciója és turisztikai célú hasznosítása” című projekt keretében 
beszerzett ingóságoknak az Országos Magyar Vadászkamara (székhelye: 1027 Budapest, Medve 
utca 34-40., bírósági nyilvántartási száma: 01-03-0000018) részére történő ingyenesen tulajdonba 
adására vonatkozó megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője 
 
 
10/2018. (I. 23.) 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 Múzeummal kapcsolatos döntésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit 
Közhasznú Kft.-vel (cg.száma: 13-09-129463, székhelye: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély 
5852. hrsz.) a képviselő-testület 830/2015. (XII. 17.) számú határozata alapján megkötött 
megállapodást közös megegyezéssel megszünteti. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodást megszüntető okirat 
aláírására. 
 
Határid ő: 2018. január 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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5. 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
11/2018. (I. 23.) 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. 
 
 
6. 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 
 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
Én már többször jeleztem a képviselő-testületnek is, hogy a választásokkor a plakátragasztásra nincs 
hely, hogy a pártok kitehessék a plakátjaikat. Villanyoszlopra, a város hirdetőtábláira, fákra nem 
lehet ilyen plakátot kitenni. Akkor kérdem én, hova lehet? A 2014-es választásokkor beszedték az 
összes régi hirdetőtáblát, mert rontották a városképet. Szinyei András alpolgármester úr akkor azt 
mondta, hogy festés alatt vannak és vissza fognak kerülni. Ez 2014-ben volt. Akkor hová ragasszuk a 
plakátjainkat? Nincs terület. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
De senkinek se. 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
Éppen ez az. Milyen kampány lesz ez, ha az ellenzéki pártok nem tudnak hová ragasztani plakátot, 
mert gondolom, hogy a város ragaszthat a saját plakát helyeire. Ez ellen valamit tenni kellene. Vissza 
ki helyezni a kis hirdetőtáblákat. Bár ez nem csak a kampányra vonatkozik, mert az átlag hatvani 
lakos sem tud kitenni egy hirdetést, ha valamit el szeretne adni. Kellene, hogy legyen úgy, mint 
régen. Az, hogy rontja a városképet, hát olyat kell készíteni, ami bele illik a városképbe.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ketté kell választani a két dolgot. A kampány időszakában a választási plakát témáját rendezi most a 
közterület használati rendelet módosítása. Erre kimondottan a választási eljárási törvénynek a 
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kampány szabályai vonatkoznak. Ebben lehetőséget kap rá a képviselő-testület, hogy 
műemlékvédelmi, környezetvédelmi szempontok szerint meghatározza a városnak azokat a 
közterületeit, ahol választási plakát elhelyezése tilos. Egyébként pedig nem lehet plakátot épület 
falán, magántulajdonú ingatlanokon elhelyezni. A villanyoszlop az más kérdés, mert az elvileg az 
ÉMÁSZ-é. Tehát, ha az ő tulajdona és ha engedélyezi, akkor elvileg lehet, de ez megegyezés 
kérdése. Elhangzott, hogy aki házon belül van, az majd ragaszthat. Ezen a választáson a városvezetés 
nem is játszik, mert a két pozíció törvény által elválasztásra került. Nem gondolom, hogy az 
önkormányzati választásoknál probléma lehet abból, hogy nem egyforma feltételekkel kapják meg a 
jelöltek a hirdető felületeket, ha egyáltalán kaphatnak. Az általános szabályokat a képviselő-testület 
megalkotta az elmúlt év végén a településkép védelméről szóló rendeletével, tehát az egész 
szabályozás új alapokra helyeződik, és itt kiemelt szempont a városképi jelleg. Tehát egy közösségi 
érdek, mint egy szép városkép, felülírja a törvény értelmében azt a magánérdeket, hogy mindenféle 
hirdetéseket kihelyezzenek. Ezért is kellett a közterület használati rendeletből a reklám hordozókra 
vonatkozó szabályokat kivenni. A két időszak külön értendő. A választásokat megelőző 50 nap a 
kampányidőszak, ami a választási plakátokra, falragaszra vonatkozik, meg amit a választási eljárási 
törvény fogalmilag meghatároz. Az a javaslat született, hogy éljen a képviselő-testület azzal, hogy a 
közterületeken abszolút megtiltja – a rendeletben meghatározott területeknél - a választási plakátok 
elhelyezését. Az én magánvéleményem az, hogy rendkívüli módon el tudja csúfítani egy városnak a 
képét a mindenféle plakát kiragasztása, meg még azt is felülragasztják, és még ami ilyenkor lenni 
szokott. Ezt a politikusoknak kell megítélni. Az is csak magánvéleményem, hogy szerintem a világ 
ebben a helyzetben is elmozdul, sokkal inkább már az online kampány, egyéb nyomtatott termékek 
kerülnek előtérbe, illetve interneten keresztül, mint a falragasz.  
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
Rendben vannak ezek az online hirdetések, de nem mindenki van fent online. Ez pont olyan 
embereknek szólna, akik nincsenek fent az interneten. Sajnos itt meg vagyunk lőve, mert 
tulajdonképpen sohová nem ragaszthatunk.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
De nem csak az ön pártja, egyik sem. 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
Nem, én azért mondtam, hogy a kisebb pártok. Nem zavar, hogy a város hová ragaszt, hanem csak 
kifejezetten a kis pártok érdekében mondtam. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
A magánszemély, ha hozzájárul, hogy a falára, vagy a kerítésére ragasszanak, akkor oda lehet.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 

12/2018. (I. 23.) 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. 
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7. napirend 
Előterjesztés a köztemetőkr ől és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 7 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: 

 
13/2018. (I. 23.) 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. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a köztemetőről és a 
temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI.30.) önkormányzati rendeletben meghatározásra kerülő 
védett temetési helyek fenntartását, gondozását az önkormányzat a Hatvani Szolgáltató Intézmény, 
mint a köztemetők üzemeltetője útján lássa el, melynek költsége az intézmény mindenkori éves 
költségvetésébe kerüljön betervezésre.  
 
Határid ő: 2018. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda és a Hatvani Szolgáltató Intézmény útján 
 
 
14/2018. (I. 23.) 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. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete néhai Csontos Alajos (1862-1944.) 
pedagógusnak a Hatvani Városi Köztemetőben I. parcella 2. sor 3. sírhelyszámon nyilvántartott 
temetési helyét 2018. február 1. napjától védetté nyilvánítja. 
 
Határid ő: 2018. február 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény és a Hatósági Iroda útján 
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15/2018. (I. 23.) 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. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete néhai Dr. Gráf Andor (1888-1947.) orvosnak a 
Hatvan Városi Köztemetőben I. parcella 2. sor 2. sírhelyszámon nyilvántartott temetési helyét 2018. 
február 1. napjától védetté nyilvánítja. 
 
Határid ő: 2018. február 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény és a Hatósági Iroda útján 
 
 
16/2018. (I. 23.) 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. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete néhai Legány Ödön (1876-1944.) 
növénynemesítőnek a Hatvani Városi Köztemetőben I. parcella 4. sor 2. sírhelyszámon 
nyilvántartott temetési helyét 2018. február 1. napjától védetté nyilvánítja. 
 
Határid ő: 2018. február 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény és a Hatósági Iroda útján 
 
 
17/2018. (I. 23.) 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. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete néhai Várkonyi Sándor (1884-1953.) 
főjegyzőnek a Hatvani Városi Köztemetőben II. parcella 2. sor 42. sírhelyszámon nyilvántartott 
temetési helyét 2018. február 1. napjától védetté nyilvánítja. 
 
Határid ő: 2018. február 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény és a Hatósági Iroda útján 
 
 
18/2018. (I. 23.) 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 köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 
szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete néhai Sperlágh József (1830-1892.) 
gyógyszerésznek a Hatvani Városi Köztemetőben II. parcella 26. sor 8. sírhelyszámon nyilvántartott 
temetési helyét 2018. február 1. napjától védetté nyilvánítja. 
 
Határid ő: 2018. február 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény és a Hatósági Iroda útján 
 
 
19/2018. (I. 23.) 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. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete néhai Sperlágh Zoltán (1885-1952.) 
gyógyszerésznek a Hatvani Városi Köztemetőben II. parcella 26. sor 8. sírhelyszámon nyilvántartott 
temetési helyét 2018. február 1. napjától védetté nyilvánítja. 
 
Határid ő: 2018. február 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény és a Hatósági Iroda útján 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
20/2018. (I. 23.) 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. 

 

8. napirend 
Előterjesztés tanya elnevezéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
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Rodek Antal bizottsági tag 
Hol van? 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Hatvan felől jőve a jászberényi úttól balra, inkább a Csányi út felé. 
 
 
Egyéb 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: 

 
21/2018. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a tanya elnevezéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hatvani 0100/27. hrsz-ú, szántó és kivett tanya 
művelési ágú külterületi ingatlant az ingatlan tulajdonosának kezdeményezésére „Ködmön-tanya” 
névvel látja el. 
 
Határid ő: 2018. február 1. (döntés közzétételére, közlésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület 2017. évi beszámolójáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Úgy tudom, hogy az önkormányzat pályázott a hegyen villanyfejlesztésre 10 millió forint összegben. 
Bízunk benne, hogy sikerül nyerni. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Bár én érintett vagyok, úgyhogy nem illene megszólalnom, de azért állt össze ez a csapat, hogy a 
Szőlőhegyen béke, csend és nyugalom legyen. Amíg bírjuk, csináljuk. Köszönjük szépen az 
önkormányzatnak a támogatást. 
 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
22/2018. (I. 23.) 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 2017. 
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.) 2017. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. február 2. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Irodájában útján 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés Szinyei András alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyának módosításáról, 
valamint tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Főállású alpolgármester volt Szinyei András, aki egyéb irányú elfoglaltsága miatt nem kívánja ezt 
vállalni, és ugyanolyan társadalmi megbízatású alpolgármester lesz, mint Lestyán Balázs.  
 
 
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: 

 
23/2018. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta  Szinyei András alpolgármester foglalkoztatási 
jogviszonyának módosításáról, valamint tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szinyei András főállású alpolgármester 
foglalkoztatási jogviszonyát 2018. február 1-jétől a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 64. § (1) és (2) bekezdése, valamint 79. § (2) 
bekezdése alapján társadalmi megbízatásra módosítja. 
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A képviselő-testület 2018. február 1-jétől Szinyei András társadalmi megbízatású alpolgármester 
tiszteletdíját havi bruttó 314.100,- Ft-ban állapítja meg az Mötv. 80. § (2) bekezdése alapján. 
A képviselő-testület az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján 2018. február 1-jétől Szinyei András 
társadalmi megbízatású alpolgármester költségtérítését havi bruttó 47.100,- Ft-ban állapítja meg. 
 
Határid ő: 2018. január 31. (munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
24/2018. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az egyes önkormányzati rendeletek 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés a Hatvan város saját halottjává nyilvánításáról szóló 34/2006. (XII. 1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Sajnos az utóbbi időben nagyon megszaporodott a saját halottá nyilvánítás. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
25/2018. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város saját halottjává nyilvánításáról 
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szóló 34/2006. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
13. napirend 
Előterjesztés a Hatvan város által benyújtott sikertelen pályázatokkal kapcsolatos további 
lépésekről 
 
Előterjesztő, előadó: Biró József képviselő 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Biró József kérdezze meg saját párttársát, Érsek Zsoltot, hogy miért hátrált ki a pályázattal 
kapcsolatos döntés elől, és miért nem tartotta meg a mai napig a sajtótájékoztatót, amit 
beharangoztak korábban. Az időpont előtt 2 órával mondta le a sajtótájékoztatót. Én ezt nem 
támogatom. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Az önkormányzat kérte azt, hogy hozzák nyilvánosságra a pontokat, eddig nem történt semmi. 
Nagyon sok érdekes dolog történik a jegyzőkönyvek körül is a megyénél, mindenki lapít. Ha 
nyilvánosságra hoznák a pontokat, vagy feljelentenék az önkormányzatot, akkor mindent 
nyilvánosságra kellene hozni, így beledugták a fejüket a homokba. Én azt gondolom, hogy Biró 
József képviselő úr párttársa lett a Heves megyei Fidesz új szóvivője. 
 
 

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 igen szavazat nélkül, 5 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a 
következő határozatokat hozta: 
 
26/2018. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Biró József 
képviselő előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város által benyújtott sikertelen pályázatokkal 
kapcsolatos további lépésekről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot nem ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Képviselő Testülete utasítsa vissza a Heves Megyei Közgyűlés 105/2017. (XI. 24.) 
határozatát, mivel az nem a valóságot tükrözi. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
27/2018. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Biró József 
képviselő előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város által benyújtott sikertelen pályázatokkal 
kapcsolatos további lépésekről szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot nem ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Képviselő Testülete vizsgálja meg az érintett pályázatokat, és kezdeményezzen jogi 
eljárást a Heves Megyei Közgyűlés által módosított, Hatvan Városát negatívan érintő pályázati 
kiírások miatt. 
 
Határid ő: 2018. február 28. 

Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
14. napirend 
Előterjesztés az Elios Zrt.-hez kapcsolódó közvilágítási beruházások kapcsán született OLAF-
jelentésről 
 
Előterjesztő, előadó: Biró József képviselő 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Már vizsgálódott Hatvanban az OLAF. Visszajelzést még erre nem kaptunk, a Kormány sem ad ki 
nyilatkozatot addig, amíg ezek a vizsgálatok folyamatban vannak, ezért ezt sem támogatom. 
 
Papp István bizottsági elnök-helyettes 
Ez egy 100%-os uniós pályázat volt a hatvani önkormányzatnál, mint egy teljes mértékű 
közvilágítási program. Sokan mondják, hogy sötétebb lett a város. Én azt mondom, hogy ha valaki 
nagyon ráér, akkor szívesen elviszem a Móra Ferenc utcába, mert ott megmaradt 2 régi lámpa, mivel 
azok pótlólag lettek felszerelve még ezelőtt a projekt előtt. Semmivel se világít a régi jobban és 
élesebben, mint az új. Tehát aki azt mondja, hogy az új az rossz, jöjjön el, megmutatom. Le lehet 
mérni a fényerőt. Semmivel se rosszabb, és energiában lényegesen kedvezőbb. 10 évig megújult, 
nem kell hozzányúlni. Az önkormányzatnak különben semmi köze, hogy az OLAF hogy vizsgálódik. 
Megnyertünk egy pályázatot, melyet lebonyolítottak központilag. Ebbe beleszólni mi nem tudtunk.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 1 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 
 
28/2018. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Biró József 
képviselő előterjesztésében megtárgyalta az Elios Zrt.-hez kapcsolódó közvilágítási beruházások 
kapcsán született OLAF-jelentésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot nem ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Képviselő-testülete akként határoz, hogy az Elios Zrt.-hez kapcsolódó közvilágítási 
beruházások kapcsán született OLAF-jelentést a Magyar Kormánytól kikéri, és azt nyilvánosságra 
hozza. 
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Határid ő: 2018. február 01. 

Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
15. napirend 
Előterjesztés az Elmúlt Időszak Visszaéléseit Feltáró Eseti Bizottság ismételt megalakításáról 
 
Előterjesztő, előadó: Biró József képviselő 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Az Eseti Bizottság felállítását még egy 2010. előtti jogszabály szabályozta, és 2010. után annak 
szellemében lett felállítva egy ilyen bizottság. Jelenleg ilyen irányú kérést csak polgármester 
terjeszthet elő, képviselő nem. Ezért ezt az előterjesztést sem támogatom. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Törvényességi észrevételt tettem ehhez az előterjesztéshez. Bejött egy módosító indítvány. 
Amennyiben a módosító indítvány elfogadásra kerül, úgy a törvényességi észrevételnek a bizottság 
elnökére vonatkozó része, számszerint az észrevétel 3. pontja okafogyottá válik, azonban az előző 
kettő pontját továbbra is fenntartom.  
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
módosító indítványról. 
 

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 1 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő 
határozatot hozta: 

 
29/2018. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Palik Józsefné 
képviselőnek, az Elmúlt Időszak Visszaéléseit Feltáró Eseti Bizottság ismételt megalakításáról szóló 
előterjesztéshez benyújtott módosító indítványát nem ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a 
következő határozatot hozta: 

 
30/2018. (I. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Biró József 
képviselő előterjesztésében megtárgyalta az Elmúlt Időszak Visszaéléseit Feltáró Eseti Bizottság 
ismételt megalakításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot nem ajánlja elfogadásra a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyoni helyzetének és az 
elmúlt időszak önkormányzati gazdálkodást sértő döntéseinek kivizsgálása, és soron kívüli 
felmérése céljából eseti bizottságot hoz létre "Elmúlt Időszak Visszaéléseit Feltáró Eseti Bizottság" 
néven 2018. február 1-el, határozatlan időre.   
A Képviselő-testület felhatalmazza a bizottságot, hogy a város által alapított, vagy többségi 
tulajdonú cégei és az önkormányzat költségvetési intézményei könyvelésébe, gazdálkodásukkal 
kapcsolatos valamennyi dokumentumba, szerződésekbe betekinthessen, másolatot kérjen, az 
intézmények vezetőitől felvilágosítást kérjen az Ötv. előírásai szerint. A bizottság szükség esetén 
szakértő közreműködését is kérheti.  
 
A bizottság tagjai külön díjazásban nem részesülnek bizottsági tevékenységük ért. 
 
A bizottság tagjai: 
 
A bizottság elnöke: Lestyán Balázs alpolgármestert, 
Tagok:     Nádas Sándor képviselő, a jogi bizottság elnöke 
   Köves Gáborné képviselő 
   Rákócziné Lózs Csilla képviselő 
   Bíró József képviselő 
   
A bizottság elnökének személyét, e téren megszerzett korábbi tapasztalata indokolja. 
Az elvégzett munkáról fontos körülmény felmerülésekor, a következő testületi ülésen, egyéb 
esetben negyedévenként köteles tájékoztatni a képviselő-testületet. 
 
Határid ő: 2018. február 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
 
16. 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   


