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

2018. november 27-én a Városháza kistermében 900 órai kezdettel megtartott nyílt 
üléséről. 

 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 dr. Veres András előkészítésben közreműködő 
 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 Rodek Antal bizottsági tag legyen. Kérte a bizottságot, hogy szavazzanak a 
javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta 
Rodek Antal bizottsági tagot 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: 
 
190/2018. (XI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2018. 
november 27-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
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N a p i r e n d: 
Ny í l t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, 
az alapító okirat módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról 

 
2. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 

kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 
megkötéséről 

 
3. Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 

megválasztásáról, az alapító okirat módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének 
jóváhagyásáról 

 
 Előadó az 1-3. napirendi pontnál: dr. Veres András 
 

4. Beszámoló az önkormányzat 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről 

 
5. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 Előadó a 4-5. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

6. Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról  

 
 Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

7. Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról 
szóló 49/2008. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

9. Előterjesztés együttműködési keretmegállapodás megkötéséről az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel 
 

 Előterjesztő az 1-9. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó a 8-9. napirendi pontnál: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 

10. Előterjesztés magánút elnevezéséről 
 

 Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

11. Egyebek  
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Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a „Szent György, Szent Flórián és Szent Kamill kitüntető emlékérem” díjak 
adományozásáról 

 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Kft. felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, az 
alapító okirat módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról 
 
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 3 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: 
 
191/2018. (XI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. 
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, az alapító okirat módosításáról és a 
felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról 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. (cg.száma: 
10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a társaság felügyelőbizottsági tagjainak 2018. december 13. napjától 2023. december 
12. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg: 
1./ Lisztik Lászlóné  3000 Hatvan, Zrínyi utca 48. 
2./ Szőke Józsefné  3000 Hatvan, Báthory utca 69/B. 
3./ Lóskáné Hamvas Andrea  3000 Hatvan, Bajza utca 12. 
 
A felügyelőbizottsági tagjai tisztségüket ingyenesen látják el. 
 
Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
192/2018. (XI. 27.) 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 Hatvani Közétkeztetési Kft. 
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, az alapító okirat módosításáról és a 
felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-
09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa a 
határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja. A képviselő-
testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság vonatkozásában a szükséges 
alapítói határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának átvezetéséhez 
szükséges egyéb okiratokat aláírja. 
 
Határid ő: 2018. november 30. (okiratok aláírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
193/2018. (XI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Kft. 
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, az alapító okirat módosításáról és a 
felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Hatvani Közétkeztetési Kft. (cg.száma: 10-
09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) alapítója és egyszemélyes tulajdonosa 
jóváhagyja a társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft.-vel műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés megkötéséről 
 
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: 
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194/2018. (XI. 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 műsorszolgáltatási és PR kommunikációs tevékenységek ellátására vonatkozó közszolgáltatási 
szerződés megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete közszolgáltatási szerződést köt a kizárólagos 
tulajdonában álló Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal 
(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) műsorszolgáltatási és PR 
kommunikációs tevékenységek ellátására 2019. február 14. napjától számított 5 éves határozott 
időtartamra 2019. február 14. napi hatályba lépés mellett. 

A képviselő-testület a határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés szövegét elfogadja, 
és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a közszolgáltatási szerződés aláírására. 

 
Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelőbizottsági tagjainak 
megválasztásáról, az alapító okirat módosításáról és a felügyelőbizottság ügyrendjének 
jóváhagyásáról 
 
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 3 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: 

 
195/2018. (XI. 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. 
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, az alapító okirat módosításáról és a 
felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a társaság felügyelőbizottsági tagjainak 2018. november 29. napjától 2023. november 
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28. napjáig tartó határozott időtartamra az alábbi személyeket választja meg: 
1./ Tompa Z. Mihály  3000 Hatvan, Kertész utca 115. 
2./ Hényel Istvánné  3000 Hatvan, Tizeshonvéd utca 9. 
3./ Tóth Zsolt Ágoston  3000 Hatvan, Pázsit utca 3. 4/11. 
 
A felügyelőbizottsági tagjai tisztségüket ingyenesen látják el. 
 
Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
196/2018. (XI. 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. 
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, az alapító okirat módosításáról és a 
felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa a határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szövegét elfogadja. A 
képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, hogy a társaság vonatkozásában a 
szükséges alapítói határozatokat meghozza, és a cégbíróság felé az alapító okirat módosításának 
átvezetéséhez szükséges egyéb okiratokat aláírja. 
 
Határid ő: 2018. november 30. (okiratok aláírása) 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
197/2018. (XI. 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. 
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztásáról, az alapító okirat módosításáról és a 
felügyelőbizottság ügyrendjének jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Média-Hatvan Nonprofit Közhasznú Kft. 
(cg.száma: 10-09-031348, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) alapítója és egyszemélyes 
tulajdonosa jóváhagyja a társaság felügyelőbizottságának ügyrendjét, és felhatalmazza Hatvan város 
polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
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4. napirend 
Beszámoló az önkormányzat 2018. I-III. negyedévi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Megállapítható, hogy a bevételek 85,3 %-a teljesültek, ami az időarányostól magasabb. Úgy 
gondolom, hogy év végéig azok a bevételi célok teljesíthetőek, amiket a képviselő-testület maga elé 
tűzött 2018-ban. A kiadási oldalon nagyobb az elmaradás. Az intézményi működések megfelelő 
ütemben alakulnak, úgy gondolom, hogy az előirányzat minden intézménynél rendelkezésre áll, ami 
a működésükhöz szükséges. A fejlesztések területén vannak lemaradások, a negyedik negyedévben 
kerülnek többségében kifizetésre azok az összegek, amik az előirányzatokban szerepelnek. Lesz 
olyan, amit pénzmaradványként a 2019-es költségvetésbe kell beépíteni. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
határozati javaslatról. 
 
A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 3 igen szavazattal, nem szavazat nélkül, 1 tartózkodással a 
következő határozatot hozta: 
 
198/2018. (XI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2018. I-III. negyedévi 
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-III. negyedévi 
gazdálkodásról és annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel 
együtt jóváhagyólag elfogadja. 
 
Határid ő: 2018. november 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
5. 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 
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Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
Az 1. számú melléklet tartalmazza azokat a bevételeket, amik többletbevételek voltak a III. 
negyedévben. Ez intézményi működési bevétel volt, ami több, mint 13 millió forint bevétel 
növekedést jelent, de főleg a helyi adó túlteljesítéséből adódik. Nagy tételként jelentkezett az állami 
támogatások területén 1 milliárd forint, amit a kézilabda csarnok megvalósításához kapott az 
önkormányzat. Ez megérkezett az önkormányzat számlájára szeptemberben, és beépítésre került a 
2018. szeptember 30-i rendelet módosításunkba a bevételi és kiadási oldalon egyaránt. A legnagyobb 
tétel ez volt, amivel megemeltük az előirányzatokat, illetve képviselő-testületi döntések alapján 
korrekciók lettek bevezetve a rendelet módosításba.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Legfrissebb hír, hogy a bankgaranciára várunk és indul a sportcsarnok építés. 
 
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
199/2018. (XI. 27.) 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. 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 63/2011. (XII. 16.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ebben az előterjesztésben arról van szó, hogy egy speciális térfigyelő kamera lett kihelyezve. 
 
 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
200/2018. (XI. 27.) 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. 
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7. napirend 
Előterjesztés a város napjáról, a helyi kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról 
szóló 49/2008. (VIII. 29.) 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 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
201/2018. (XI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta 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 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés a köztemetőkr ől és a temetkezés rendjéről szóló 52/2007. (XI. 30.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Schósz Gabriella műszaki és városfejlesztési irodavezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Urna darabszámokról van szó a rendeletmódosításban. 
 
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: 
 
202/2018. (XI. 27.) 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 nem emeli a köztemetőben vállalkozásszerűen 
munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díjat, valamint a temetői 
létesítmények igénybevételéért fizetendő díjat 2019. január 1-jétől. 
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Határid ő: azonnal (üzemeltető értesítésére) 
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 és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
203/2018. (XI. 27.) 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. 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés együttműködési keretmegállapodás megkötéséről az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel 
 
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: 
 
204/2018. (XI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az együttműködési keretmegállapodás 
megkötéséről az ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési keretmegállapodást köt az 
ÉMÁSZ Hálózati Kft.-vel (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.) 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat mellékletét képező 
együttműködési keretmegállapodás aláírására. 
 
Határid ő: 2018. december 20. (megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 
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10. napirend 
Előterjesztés magánút elnevezéséről 
 
Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Elkezdődik ott az építkezés? 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Abban az utcában van ott egy konkrét ingatlan, ahol igen. 
 
 
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: 
 
205/2018. (XI. 27.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi- és Ellenőrzési Bizottsága a hatvani 
6346. hrsz-ú, kivett út művelési ágú belterületi magánút elnevezésére - az ingatlan tulajdonosának 
javaslata hiányában – a „Repce utca” nevet javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Határid ő: 2018. november 27. (döntés közzétételére, közlésére) 
Felelős: Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke a Hatósági Iroda útján 
 
 
11. napirend 
Egyebek 
 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
Én azt szeretném kérdezni, hogy a temetőkben a közvilágítást nem lehetne megoldani? Főleg 
Mindenszentekkor jelentett ez problémát, de egyébként is sok panasz érkezik, hogy nagyon sötét van 
a temetőben, és nem lehet megtalálni a sírokat. Nem lehetne megoldani, hogy több helyen legyen 
villanyoszlop? Főleg télen jelent ez problémát. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
A Műszaki Iroda meg fogja vizsgálni a lehetőségeket. 
 
 
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.  
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(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 Rodek Antal Nádas Sándor 
 Jogi és Ellenőrzési Bizottság Jogi és Ellenőrzési Bizottság  
 tagja elnöke   


