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

2018. március 27-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 
 
Igazolatlanul volt távol: 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Bánkutiné Katona Mária  gazdálkodási irodavezető 
 Lukács László  mb. jegyzői irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
 Molnár-Túri Diána humánpolitikai koordinátor 
 Rácz Gabriella humánpolitikai asszisztens 
 Havassy Kálmán pályázó 
 Juhász Ferenc a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület elnöke 
 Semperger Katalin a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 

vezetője 
 Smidné Vereb Julianna a Hatvani Közétkeztetési 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 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: 
 
53/2018. (III. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2018. március 
27-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 Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött bérleti 
szerződés módosításáról 

 
2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok 

javadalmazási szabályzatáról 
 
 Előadó az 1-2. napirendi pontnál: dr. Veres András 
 

3. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel eszközfejlesztésre megkötött 
támogatási szerződés módosításáról  

 
 Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

4. Előterjesztés a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda kerítésében keletkezett kárral kapcsolatos 
megállapodásról 

 
5. Előterjesztés a Horváth Mihály úton megépült kerékpárúttal, kerékpársávval és parkolókkal 

kapcsolatos döntésről 
 
 Előadó a 4-5. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

6. Előterjesztés a Hatvan város területén a vendéglátás tevékenységet végző üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjéről szóló 47/2007. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
7. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

8. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának 
módosításáról 

 
9. Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló Hatvan, Árpád utca 2. szám alatti fogorvosi 

rendelő bérbeadásáról 
 
 Előadó a 6-9. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

10. Előterjesztés a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesülettel kötendő együttműködési 
megállapodásról 

 
 Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

11. Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) 
pályázatának elbírálásáról 

 
 Előterjesztő az 1-11. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó: Molnár-Túri Diána humánpolitikai koordinátor 
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12. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről 
 
 Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
 Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

13. Előterjesztés közterületek elnevezéséről 
 
 Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

14. Egyebek  
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött bérleti 
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: 

 
54/2018. (III. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társasággal kötött bérleti 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 Közétkeztetési Kft. (székhely: 
3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a társasággal az 
önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokban konyhaként működő ingatlanrészekre megkötött, 
2015. március 31. napján módosított és egységes szerkezetbe foglalt bérleti szerződést a határozat 
mellékletét képező bérleti szerződés rendelkezései szerint módosítja, és egységes szerkezetbe 
foglalja.  
A képviselő testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a vonatkozó okiratok aláírására. 

 
Határid ő: 2018. március 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzatának tulajdonában álló gazdasági társaságok 
javadalmazási szabályzatáról 
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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: 

 
55/2018. (III. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatáról 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 Kft., a 
Hatvani Közétkeztetési Kft., a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft., a Széchenyi Zsigmond 
Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit Közhasznú Kft, és a Széchenyi 
Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Üzemeltető Kft. alapítója és kizárólagos 
tulajdonosa a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény előírásai alapján elfogadja a határozat mellékletét képező javadalmazási 
szabályzatot azzal, hogy az elfogadását követő 30 napon belül a cégiratok közé elhelyezésre 
kerüljön. 
Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a képviselő-testület által 554/2012. (VIII. 30.) számú 
határozattal elfogadott javadalmazási szabályzat hatályon kívül helyezésre kerül. 
 
Határid ő: 2018. március 29. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel eszközfejlesztésre megkötött 
támogatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Miért megy ez ilyen nehezen? 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Én úgy tudom, hogy nem a Média-Hatvan Kft. hibája, hanem a másik félé, mivel a UPC-vel nehezen 
megy az egyeztetés.  
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Nádas Sándor bizottsági elnök 
Az a helyzet, hogy mint már megszoktuk az utóbbi 3,5 évben, mindenen rajta van valakinek a lába a 
féken. Ezen is rajta van. Nem hibáznak itt, csak mindennel, ami Hatvan várost érinti, ez van. 
Arról szól ez az előterjesztés, hogy megadjuk a cégnek a lehetőséget, csak a másik fél is bólintson rá. 
 
 
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: 

 
56/2018. (III. 27.) 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 Kft.-
vel eszközfejlesztésre megkötött támogatási szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel 
(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Madách utca 12.) a 319/2017. (VI. 29.) számú 
képviselő-testületi határozat alapján megkötött támogatási szerződést a határozat melléklete szerinti 
tartalommal módosítja és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat 
aláírására. 
 
Határid ő: 2018. április 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda kerítésében keletkezett kárral kapcsolatos 
megállapodásról 
 
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: 

 
57/2018. (III. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Vörösmarty téri Óvoda kerítésében 
keletkezett kárral kapcsolatos megállapodásról szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete kártérítési megállapodást köt a Hatvani 
Vörösmarty téri Óvoda (3000 Hatvan, Vörösmarty tér 1.) kerítésében keletkezett 152.400,- Ft 
összegű kár megtérítésére a kár okozójával, továbbá felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 
megállapodás aláírására. 
 

Határid ő: 2018. április 10. (a megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Horváth Mihály úton megépült kerékpárúttal, kerékpársávval és parkolókkal 
kapcsolatos döntésről 
 
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: 

 
58/2018. (III. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Horváth Mihály úton megépült 
kerékpárúttal, kerékpársávval és parkolókkal kapcsolatos döntésről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 3. sz. főút 58+455,70-59+772 km szelvényei 
között megépült kerékpárút, kerékpársáv és párhuzamos felállású parkolók tulajdonjog rendezése 
érdekében az alábbi döntéseket hozza: 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul 1204 m2 nagyságú terület állami 
tulajdonba adásához. A változási vázrajz eredményeként, a telekhatár-rendezéssel a változás utáni 
állapot szerint a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében 
álló hatvani 4220/6 hrsz.-ú ingatlan területe 1204 m2-rel növekszik oly módon, hogy az 
önkormányzat tulajdonában álló hatvani 3978/37 hrsz.-ú ingatlan területe 54 m2–rel, a hatvani 
4220/10 hrsz.-ú ingatlan területe 311 m2–rel, a hatvani 4220/11 hrsz.-ú ingatlan területe 220 m2–rel, 
a hatvani 4220/12 hrsz.-ú ingatlan területe 167 m2–rel, a hatvani 4220/13 hrsz.-ú ingatlan területe 
81 m2–rel, a hatvani 4220/15 hrsz.-ú ingatlan területe 113 m2–rel, a hatvani 4220/16 hrsz.-ú ingatlan 
területe 184 m2–rel, a hatvani 4220/17 hrsz.-ú ingatlan területe 74 m2–rel csökken.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 619 m2 területnagyság 
önkormányzati tulajdonba vételét, az alábbiak szerint: a hatvani 4220/6 hrsz.-ú ingatlan területe 619 
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m2-rel csökken oly módon, hogy az önkormányzat tulajdonában álló hatvani 3978/62 hrsz.-ú 
ingatlan területe 42 m2–rel, a hatvani 4047 hrsz.-ú ingatlan területe 10 m2–rel, a hatvani 4131 hrsz.-
ú ingatlan területe 15 m2–rel, a hatvani 4156 hrsz.-ú ingatlan területe 19 m2–rel, a hatvani 4220/8 
hrsz.-ú ingatlan területe 353 m2–rel, a hatvani 4220/14 hrsz.-ú ingatlan területe 18 m2–rel, a hatvani 
4445 hrsz.-ú ingatlan területe 51 m2–rel, a hatvani 4517 hrsz.-ú ingatlan területe 33 m2–rel, a 
hatvani 4538 hrsz.-ú ingatlan területe 78 m2–rel növekszik. 
 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az 
ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges eljárási cselekmények elvégzésére, valamint a 
határozat mellékletét képező megállapodás aláírására azzal, hogy amennyiben a megállapodás 
szövegezésében változás áll be, azt utólagos jóváhagyásra az aláírást követő soron következő 
munkaterv szerinti képviselő-testületi ülésre terjessze elő. 
 
A megállapodás aláírására, és az eredményes eljárás lefolytatásához szükséges eljárási 
cselekmények elvégzésére a képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét. 
 
Határid ő:  2018. május 31. (megállapodás aláírására) 
Felelős:  Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a Hatvan város területén a vendéglátás tevékenységet végző üzletek éjszakai 
nyitvatartási rendjér ől szóló 47/2007. (X. 26.) 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: 

 
59/2018. (III. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város területén a vendéglátás 
tevékenységet végző üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 47/2007. (X. 26.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet 
a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
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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: 
 
60/2018. (III. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Alapító Okiratának 
módosításáról 
 
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: 

 
61/2018. (III. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Alapító Okiratának módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi 
Szolgálat Alapító Okiratát a határozat 1. sz. mellékletét képező módosító okiratnak megfelelően 
módosítja. A képviselő-testület a módosításokkal együtt jóváhagyja a határozat 2. számú mellékletét 
képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. 
 
Határid ő: 2018. április 6. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban álló Hatvan, Árpád utca 2. szám alatti fogorvosi 
rendelő bérbeadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági 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: 

 
62/2018. (III. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati tulajdonban álló Hatvan, 
Árpád utca 2. szám alatti fogorvosi rendelő bérbeadásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú hatvani 3128 
helyrajzi számú, természetben 3000 Hatvan, Árpád út 2. szám alatt található orvosi rendelő 
megnevezésű belterületi ingatlanban található – önálló helyrajzi számmal nem rendelkező - 17 m2 

nagyságú fogorvosi rendelőt és a hozzá tartozó közös használatú helyiségeket, egészségügyi ellátás 
céljára 2018. április 1. naptól 5 év határozott időtartamra bérbe adja a MEDIGAST-2000 Orvosi 
Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaságnak (cégjegyzékszám: 10-06-022757 képviseli: Dr. 
Hatalyák István). 
A bérleti díj 40.000,- Ft+ÁFA/hó azaz Negyvenezer forint + ÁFA/hó. A rendelési idő a bérleti 
szerződésben kerül meghatározásra. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a bérleti szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2018. március 29. (a bérleti szerződés megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesülettel kötendő együttműködési 
megállapodásról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
63/2018. (III. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesülettel 
kötendő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 1. napjától 2018. december 31. 
napjáig tartó tartamra együttműködési megállapodást köt – a határozat melléklete szerinti 
tartalommal – a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesülettel (székhely: 3000 Hatvan, Akácfa utca 3.) , 
melynek keretében 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint támogatást nyújt az egyesület számára. 
A 2018. évi pénzügyi támogatás Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 
6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében az „alapítványoknak, szervezeteknek 
átadott pénzeszközök” költséghelyen rendelkezésre áll. 
 
Határid ő: 2018. április 27. (a megállapodás megkötésére) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szolgáltató Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) 
pályázatának elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Molnár-Túri Diána humánpolitikai koordinátor 
 
 
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: 

 
64/2018. (III. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szolgáltató Intézmény 
intézményvezetői (magasabb vezetői) pályázatának elbírálásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szolgáltató Intézmény 
intézményvezetőjévé (magasabb vezetőjévé) 2018. május 1. napjától 2021. április 30. napjáig tartó 
határozott időre Havassy Kálmánt nevezi ki.  
Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi 
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 
tárgyú, 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
- az F fizetési osztály 8 fizetési fokozat garantált illetménye:             154.330,- Ft 
- garantált bérminimumra való kiegészítés:                  26.170,- Ft 
- összesen kerekítve:                   180.500,- Ft 
- garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):            269.000,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék: (250%):                   50.000,- Ft 
- mindösszesen:                   499.500,- Ft  
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Határid ő: 2018. május 2. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
12. napirend 
Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről 
 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
65/2018. (III. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága dr. Szikszai 
Márta jegyző előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2017. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
13. napirend 
Előterjesztés közterületek elnevezéséről 
 
Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 

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: 

 
66/2018. (III. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2018. április 9-
től a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő hatvani 0259/28 hrsz-ú, kivett út és ennek 
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természetes folytatásában lévő hatvani 0261/2. hrsz-ú kivett közút elnevezésére a „Napraforgós 
kertsor” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2018. március 27. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
67/2018. (III. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2018. április 9-
től a Hatvan Város Önkormányzata tulajdonában lévő zártkerti, hatvani 10425. hrsz-ú, kivett közút 
elnevezésére a „Szilvás kertsor” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
 
Határid ő: 2018. március 27. 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
14. 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   


