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

2018. május 29-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 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Nagy Ferenc  önkormányzati főtanácsadó 
 Komendáné Nagy Márta  hatósági irodavezető 
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető  
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 Rékasi Éva  osztályvezető 
 Gyurica Zoltán  a Hatvani Szociális Szövetkezet elnöke 
 Juhász János a Hatvani Rendőrkapitányság vezetője 
 Semperger Katalin pályázó 
 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 
Javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy vegyük fel a nyílt ülésre az 12. napirendi pont után a 
következő napirendi pontokat: Előterjesztés névhasználati engedélykérelemről”, továbbá 
„Előterjesztés a kínai partnerkapcsolatok kialakítására vonatkozó keretmegállapodásokról” 
 
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 5 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

111/2018. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2018. május 
29-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. Beszámoló Hatvan város közrend-közbiztonsági helyzetéről 
 

Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

2. Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat intézményvezetői 
(magasabb vezetői) pályázatának elbírálásáról 
 
Előadó: Rácz Gabriella humánpolitikai asszisztens 

 
3. Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 

Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának elfogadásáról, a 
tevékenységi köreiről, társaság cégnevéről, az ügyvezető lemondásáról, a társasági 
szerződés módosításáról 

 
4. Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet 2017. évi számviteli törvény szerinti 

egyszerűsített éves beszámolójáról, a társaság jogutód nélkül felszámolás útján történő 
megszüntetéséről 

 
Előadó a 3-4. napirendi pontnál: dr. Veres András 

 
5. Előterjesztés közműves ivóvízellátásra, valamint közműves szennyvíz-szolgáltatásra 

vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződések utólagos jóváhagyásáról 
 

6. Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 
helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet és a Végső Company 
60 Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 

 
Előadó az 5-6. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési 
irodavezető 

 
7. Előterjesztés Dr. Medgyesi János egyéni vállalkozó orvossal megkötött iskolaorvosi 

ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés közös megegyezéssel történő 
módosításáról 

 
8. Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 

17/2016. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Előadó a 7-8. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

9. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
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Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 

 
10. Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

11. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexéről 
 

 Előterjesztő az 1-11. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 

 
12. Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról 

szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 Előterjesztő, előadó: Biró József önkormányzati képviselő 
 

13. Előterjesztés névhasználati engedélykérelemről 
 
 Előterjesztő: Horváth Richárd 
 Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

14. Előterjesztés a kínai partnerkapcsolatok kialakítására vonatkozó keretmegállapodásokról 
 
 Előterjesztő: Horváth Richárd 

Előadó: Molnár-Túri Diána humánpolitikai koordinátor 
 

15. Egyebek 
 

 
1. napirend 
Beszámoló Hatvan város közrend-közbiztonsági helyzetéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Juhász János a Hatvani Rendőrkapitányság vezetője  
A 2017-es év a Hatvani Rendőrkapitányság életében egy sikertörténet. A kapitányság ugyanúgy 
kiveszi a részét az össztevékenységből, mint bármelyik más határmelletti kapitányság. Minden 
elvonó tényező ellenére a tavalyi évben a Heves Megyei Rendőr-főkapitányságot az országos 
főkapitány kivételesre ítélte, a megyében pedig a Hatvani Rendőrkapitányság lett a legjobb. Ez 
inkább csak szakmai presztízs és a kollégáimnak szól, de elmondható, hogy a tavalyi év nagyon jól 
sikerült. Csökkent a bűncselekmények, és a közlekedési balesetek száma is. Ez egy bizonyos szinten 
elég ígéretes. Nyilván vannak olyan mutatók, amikben még lehet hová fejlődni, de úgy gondolom, 
hogy ha ezt a szintet fogjuk tudni tartani, vagy megközelíteni ebben az évben is, akkor én nagyon 
boldog leszek. Ebben az évben a fő iránycsapás a közlekedés biztonságának javítása. Azt tudni kell, 
hogy Heves megyében a közlekedési balesetek száma nagyon sok, ezért a megyei rendőrfőkapitány 
elrendelte az ellenőrzéseket, illetve helyi akciókkal is folyamatosan fognak találkozni minden nap 



4 
 

  

sebességmérésre is lehet számítani. Úgy gondolom, hogy meg kell fékezni azokat a közlekedőket, 
akik nem a jogszabályoknak megfelelően közlekednek. A gyakorlatban a közlekedési balesetek 
száma nálunk viszonylag jól alakult, de a rendőrség önmagában nem tud minden baleseti gócpontnál 
ott lenni, ezért minden napszakban az illetékességi területünkön folyamatosan fogjuk végrehajtani az 
ellenőrzéseket. Most egy új dolog is bevezetésre került, a rendőrségii jelleg nélküli 
személygépkocsival történő jogsértések dokumentálása, valamint most már sebesség méréskor le is 
állítjuk a közlekedőket és ott a helyszínen történhet a szankció kiszabása. Azt gondolom, hogy a 
bűnügyi felderítésünk minden szinten elérte az elvártat, és bízom benne, hogy ezt tartani tudjuk. 
Köszönöm szépen a bizottság munkáját és remélem, hogy támogatják a beszámolót. 
 
 
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: 

112/2018. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város közrend-közbiztonsági 
helyzetéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Rendőrkapitányság 2017. évi, Hatvan 
város közrend-közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. június 8. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat intézményvezetői (magasabb 
vezetői) pályázatának elbírálásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Rácz Gabriella humánpolitikai asszisztens 
 
 
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: 

 
113/2018. (V. 29.) 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 
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Szolgálat 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 Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 
intézményvezetőjévé (magasabb vezetőjévé) 2018. június 1. napjától 2023. május 31. napjáig tartó 
határozott időre Semperger Katalint nevezi ki.  
Az illetményét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az e 
törvény végrehajtásáról a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
- az I fizetési osztály 6 fizetési fokozat garantált illetménye:             187.085,- Ft 
- garantált illetményt növelő további szakképesítés:                 18.709,- Ft 
- garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló illetmény(rész):            194.399,- Ft 
- magasabb vezetői pótlék: (250%):                   50.000,- Ft 
- szociális ágazati összevont pótlék:  99.801,- Ft 
- kerekítés:   6,- Ft 
- mindösszesen:                   550.000,- Ft  
 
Határid ő: 2018. június 1. (a munkajogi dokumentumok kiadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának elfogadásáról, a 
tevékenységi köreiről, társaság cégnevéről, az ügyvezető lemondásáról, a társasági szerződés 
módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 6 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: 

 
114/2018. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának 
elfogadásáról, a tevékenységi köreiről, társaság cégnevéről, az ügyvezető lemondásáról, a társasági 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén 
igennel szavaz a társaság 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági 
mellékletének elfogadásával kapcsolatban 321 224 e Ft egyező eszköz-forrás oldali 
mérlegfőösszeggel, -87 444 e Ft összegű eredménnyel. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a soron következő 
taggyűlésen Hatvan Város Önkormányzata tagot képviselje, helyette és nevében tagsági jogokat 
jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően gyakorolja. 
 
Határid ő: 2018. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
115/2018. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának 
elfogadásáról, a tevékenységi köreiről, társaság cégnevéről, az ügyvezető lemondásáról, a társasági 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
033600, székhely: Szepes Béla utca 2.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz 
a társaság tevékenységi köreinek a módosítására az alábbiak szerint: 
 
3.1. A társaság TEÁOR’08 szerinti főtevékenysége:  

7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
 
3.2. A társaság TEÁOR szerinti tevékenységi körei: 
  7020 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
 
Határid ő: 2018. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
116/2018. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának 
elfogadásáról, a tevékenységi köreiről, társaság cégnevéről, az ügyvezető lemondásáról, a társasági 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
033600, székhely: Szepes Béla utca 2.) tagja hozzájárul a társaság nonprofit közhasznú jellegének a 
törléséhez. 
 
Határid ő: 2018. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
117/2018. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának 
elfogadásáról, a tevékenységi köreiről, társaság cégnevéről, az ügyvezető lemondásáról, a társasági 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
033600, székhely: Szepes Béla utca 2.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén igennel szavaz 
a társaság cégnevének módosítására az alábbiak szerint: 
 
1.1 A társaság cégneve: Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

A társaság rövidített cégneve: Hatvan és Térsége Környezetvédelmi Kft. 
 
Határid ő: 2018. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
118/2018. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának 
elfogadásáról, a tevékenységi köreiről, társaság cégnevéről, az ügyvezető lemondásáról, a társasági 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén 
igennel szavaz arra, hogy 2018. szeptember 15. napjával a taggyűlés elfogadja a társaság 
ügyvezetője, Soós Péter János e tisztség vonatkozásában tett lemondását. 
 
Határid ő: 2018. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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119/2018. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi beszámolójának 
elfogadásáról, a tevékenységi köreiről, társaság cégnevéről, az ügyvezető lemondásáról, a társasági 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási 
és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-
033600, székhely: 3000 Hatvan, Szepes Béla utca 2.) tagja a társaság soron következő taggyűlésén 
igennel szavaz a társasági szerződés módosítására a  határozat melléklete szerinti tartalommal azzal, 
hogy elfogadja a társasági szerződés változásokkal egybefoglalt hatályos szövegét egységes 
szerkezetben. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét arra, hogy a cégbírósági 
változásbejegyzési eljárásban szükséges okiratokat aláírja.  
 
Határid ő: 2018. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szociális Szövetkezet 2017. évi számviteli törvény szerinti egyszerűsített 
éves beszámolójáról, a társaság jogutód nélkül felszámolás útján történő megszüntetéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
Gyuricza Zoltán a Hatvani Szociális Szövetkezet elnöke 
Köszönöm mindenkinek azt a tevékenységet, amit az érdekünkben folytattak. Sajnálom, hogy ennek 
így lett vége. Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy a hűtlen kezelés és nagy összegű készpénz 
eltulajdonításának ügyében a bírósági tárgyalás 2018. április 26-án volt. Úgy néz ki, hogy bevallotta 
az elkövető a bűncselekményt, várjuk az ítéletet. Gondolom, mindenki tudja, hogy mi okozta, hogy 
idáig jutott ez a szövetkezet. Azért is sajnálom ezt a döntést, mert a jövő évben már jelentős 
mennyiségű készpénz tudott volna a rendelkezésünkre állni, de nyilván itt a földterület tulajdonjoga a 
döntő a kérdésben. 
 
 
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: 
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120/2018. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szociális Szövetkezet 2017. évi 
számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolójáról, a társaság jogutód nélkül 
felszámolás útján történő megszüntetéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
1.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 

Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén részt vegyen és azon 
Hatvan Város Önkormányzatát képviselje. 

 
2.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 

Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében a szövetkezet 2017. évre szóló egyszerűsített 
éves beszámolójának elfogadása tárgyában akként, hogy az eszközök források egyező főösszege 
12.333 eFt, a saját tőke  
-9.046 eFt, befektetett eszközök értéke 5.375 eFt, mérleg szerinti eredménye -2.106 eFt. 

 
3.) Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Szociális Szövetkezet (3000 

Hatvan, Kossuth tér 2., cg.száma: 10-02-020359) befektető tagja felhatalmazza Szinyei András 
alpolgármestert arra, hogy a szövetkezet soron következő közgyűlésén igennel szavazzon arról, 
hogy a szövetkezet jogutód nélkül felszámolási eljárás keretében megszüntetésre kerüljön, 
figyelemmel a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi. XLIX. törvény 23. § 
(2) bekezdésére.  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete igennel szavaz arra, hogy a szövetkezet 
elnöke a felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelmet az Egri Törvényszéken 
előterjessze, és e vonatkozásban a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

 
 
Határid ő: a Szövetkezet soron következő közgyűlése 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés közműves ivóvízellátásra, valamint közműves szennyvíz-szolgáltatásra vonatkozó 
bérleti-üzemeltetési szerződések 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
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121/2018. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a közműves ivóvízellátásra, valamint közműves 
szennyvíz-szolgáltatásra vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződések utólagos jóváhagyásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a határozat mellékletét 
képező, a közműves ivóvízellátás közszolgáltatás ellátására, valamint a közműves szennyvíz-
szolgáltatás ellátására vonatkozó bérleti-üzemeltetési szerződéseket. 

 
Határid ő: 2018. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet és a Végső Company 60 Kft.-
vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Ez okozhatja a bűzt, ami Hatvanban van? 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
A nem a csatornába kerülő szennyvíznek a Lőrinci telepre való szállítása elenyésző százaléka annak, 
amit összességében oda visznek. Ez nem indokolta, hogy a Hunviron Kft. leállította a szállítást. 
Emiatt most Gyöngyösre kell szállítani, ami többletköltséggel jár, ezért lesz az emelkedés. 
 
 
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: 

 
122/2018. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet és a Végső Company 60 Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításárólszóló 
előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Végső Company 60 Kft.-vel (székhely: 3000 
Hatvan, Táltos utca 21.) megkötött, a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatási 
szerződést a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 
közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2016. 
(…….) önkormányzati rendeletnek megfelelően módosítja. 

A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a szerződést módosító okirat 
aláírására. 

 

Határid ő: 2018. május 31. (szerződés módosítására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 

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

 
123/2018. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (II. 26.) önkormányzati 
rendelet és a Végső Company 60 Kft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés Dr. Medgyesi János egyéni vállalkozó orvossal megkötött iskolaorvosi ellátásra 
vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés közös megegyezéssel történő 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
124/2018. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Dr. Medgyesi János egyéni vállalkozó 
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orvossal megkötött iskolaorvosi ellátásra vonatkozó egészségügyi vállalkozói szerződés közös 
megegyezéssel történő módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dr. Medgyesi János egyéni vállalkozó 
iskolaorvossal az iskolaorvosi feladat ellátására megkötött, többször módosított és kiegészített 
szerződést közös megegyezéssel módosítja a határozat melléklete szerinti tartalommal.   
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosításokat tartalmazó 
egységes szerkezetű szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2018. június 15. (a szerződés aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a köztisztaság fenntartásáról, valamint a zöldterületek használatáról szóló 
17/2016. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 

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

 
125/2018. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a köztisztaság fenntartásáról, valamint a 
zöldterületek használatáról szóló 17/2016. (VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 
előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
126/2018. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat vagyongazdálkodásáról 
szóló 11/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 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: 

 
127/2018. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület, valamint szervei 
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Etikai Kódexéről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 

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

 
128/2018. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 
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Etikai Kódexéről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező, a 
Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozó Etikai Kódexet. 
 
Határid ő: 2018. június 1. napjától 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyzői iroda útján 
 
 
12. napirend 
Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról 
szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő, előadó: Biró József önkormányzati képviselő 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
 

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

 
129/2018. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Biró József 
önkormányzati képviselő előterjesztésében megtárgyalta a a város napjáról, a helyi kitüntetések, 
címek alapításáról és adományozásáról szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a 
képviselő-testületnek nem ajánlja elfogadásra. 
 
 
13. napirend 
Előterjesztés névhasználati engedélykérelemről 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
130/2018. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a névhasználati engedélykérelemről szóló 
előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kovács Márton 3000 Hatvan, Forgács Simon 
utca 42. szám alatti lakosnak, mint kérelmezőnek engedélyezi Hatvan város nevének használatát. A 
névhasználat célja, hogy a „Hatvani Veterán Verdák” klub nevében, a klub tevékenysége során 
használja a „Hatvani” nevet. A „Hatvani” név használatának engedélye határozatlan időre, 
legfeljebb a klub működésének idejére szól. A névhasználat díjmentes. 
A kiadott engedélyt vissza kell vonni: 
a) ha a használat vagy annak módja, célja és körülményei az önkormányzat, a város lakossága, vagy 
a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jogait, jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti, 
b) ha a felhasználó az engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti. 
 
Határid ő: 2018. június 8. (értesítésre) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
14. napirend 
Előterjesztés a kínai partnerkapcsolatok kialakítására vonatkozó keretmegállapodásokról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Molnár-Túri Diána humánpolitikai koordiánátor 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 2 határozati javaslatról. Észrevétel nem volt, ezért kérte, hogy 
aki a határozati javaslatokat támogatja, igennel szavazzon. 
 

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

 
131/2018. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a kínai partnerkapcsolatok kialakítására 
vonatkozó keretmegállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete partneri keretmegállapodást köt a Kínai 
Népköztársaságban működő Kínai Idegenforgalmi Turisztikai Egyesülettel a határozat mellékletét 
képező tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a keretmegállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2018. június 5. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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132/2018. (V. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a kínai partnerkapcsolatok kialakítására 
vonatkozó keretmegállapodásokról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete partneri keretmegállapodást köt a Kínai 
Népköztársaságban működő Ázsiai-Csendes-óceáni Sportszövetség Általános Szövetségével a 
határozat mellékletét képező tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a keretmegállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2018. június 5. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
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   


