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

2018. augusztus 28-án 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 
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 
 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: 
 
153/2018. (VIII. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2018. 
augusztus 28-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d: 
Ny í l t  ü l é s: 
 

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

 
 Előadó: dr. Veres András 
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2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

3. Beszámoló az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 

 Előadó a 2-3. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

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

 
 Előterjesztő az 1-4. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

5. Egyebek 
 

 
 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a „Hatvan Város Díszpolgára”cím adományozásáról 
 
 Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
 

2. Előterjesztés a „Pro Urbe” díj adományozásáról 
 

3. Előterjesztés a „Hatvany Lajos kitüntető emlékdíj – a magyar nyelvért” kitüntetés 
adományozásáról 

 
 Előadó az 1-3. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

4. Előterjesztés a hatvani 10382. hrsz-ú ingatlan kapcsán megkötött adásvételi szerződés 
jóváhagyása érdekében kiadott kamarai állásfoglalás ellen benyújtott kifogásról 

 
 Előterjesztő a 2-4. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
154/2018. (VIII. 28.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-
vel műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására megkötött közszolgáltatási 
szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
1. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú 

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

2. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés 1. 
számú mellékletét módosító és egységes szerkezetbe foglaló okirat aláírására. 
 

Határid ő: 2018. augusztus 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Februárban fogadta el a képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését. Az elmúlt 
hónapok változásait, a képviselő-testületi határozatokat építettük bele ebbe a rendeletmódosításba. A 
bevételi és kiadási oldal 274.608.000.- forinttal növekedett. Bevételi oldalon a növekedés a működési 
bevételek és a helyi adók bevételéből tevődött össze, felhalmozás a képviselő-testület által 
jóváhagyott részvényeladásból van többletbevétel, valamint az évközi állami támogatások 
növekedéséből. A kiadási oldal ezzel párosul a célul kapott előirányzatoknak megfelelő 
átcsoportosítás révén.  
 
 
Egyéb 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: 
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155/2018. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, 
és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
3. napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az imént elfogadott módosított előirányzatokhoz képest a bevételek 51,7 %-ban, a kiadások 35,6 %-
ban teljesültek. A bevételek időarányosan, ütemterv szerint, átlagosan teljesültek, a működési 
kiadásoknak a teljesítése az időarányosnak megfelel. A felhalmozási és felújítási kiadások teljesítése 
elmaradt az időarányostól, de zömében a II. félévben teljesülni fognak azok a fejlesztések, amiket a 
képviselő-testület elfogadott. 
 
 
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: 
 
156/2018. (VII. 24.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2018. I. félévi 
gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. I. félévi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. szeptember 1. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés közterületek használatáról, valamint a parkolóhelyek létesítéséről és 
használatáról szóló 15/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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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: 
 
 
157/2018. (VII. 24.) 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. 
 
 
5. 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. Zárt ülést rendelt el. 
 
 
 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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


