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

2018. december 11-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 
 
Igazoltan volt távol: 
 Rákócziné Lózs Csilla 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 
 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 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: 
 
209/2018. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2018. 
december 11-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 Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesület közötti megállapodások felülvizsgálatáról 

 
 Előadó: dr. Veres András 
 

2. Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozásáról szóló ellátási szerződés módosításáról 
 

 Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

3. Előterjesztés az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges szolgáltatási 
szerződés megkötéséről 

 
4. Előterjesztés a képviselő-testület 2019. évi munkatervéről 

 
5. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 

illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új önkormányzati 
rendelet megalkotásáról 

 
6. Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött 

együttműködési megállapodás módosításáról 
  

Előadó a 3-6. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

7. Tájékoztató az Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet főigazgatójával folytatott 
levelezésről 

 
 Előterjesztő az 1-7. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó: Horváth Richárd polgármester 
 

8. Egyebek  
 
 
Z á r t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés a „Pro Cultura kitüntető emlékérem Hatvan Város Kultúrájáért” díj 
adományozásáról 

 
2. Előterjesztés „Az év vállalkozása” díj és a „Hatvan Város Együttműködő Partnere” díj 

adományozásáról 
 
 Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 Előadó az 1-2. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
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1. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani Kézilabda és Szabadidő 
Sportegyesület közötti megállapodások felülvizsgálatáról 
 
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: 
 
210/2018. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani 
Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület közötti megállapodások felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata, 
mint kölcsönt adó és a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, 
Tanács u. 9.), mint kölcsönt vevő között 2017. január 12. napján megkötött kölcsönszerződést a 
határozat mellékletét képező megszüntető okiratban foglaltak szerint közös megegyezéssel 
megszünteti. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a kölcsönszerződést megszüntető 
okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2018. december 20. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
211/2018. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani 
Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület közötti megállapodások felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata, 
valamint a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.), 
továbbá a Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum Beruházó Nonprofit 
Közhasznú Kft. (székhelye: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) között 2014. október 30. napján 
megkötött, majd 2017. január 11. napján módosított és egységes szerkezetbe foglalt megállapodást a 
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határozat mellékletét képező megszüntető okiratban foglaltak szerint közös megegyezéssel 
megszünteti. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodást megszüntető okirat 
aláírására. 
 
Határid ő: 2018. december 20. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
212/2018. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata és a Hatvani 
Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület közötti megállapodások felülvizsgálatáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hatvan Város Önkormányzata, 
valamint a Hatvani Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (székhelye: 3000 Hatvan, Tanács u. 9.) 
között 2017. január 12. napján a Sportcsarnok beruházáshoz kapcsolódó jogviszonyok rendezése 
tárgyában megkötött megállapodást a határozat melléklete szerinti tartalommal közös 
megegyezéssel módosítja, és egységes szerkezetbe foglalja.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a megállapodást módosító okirat 
aláírására. 
 
Határid ő: 2018. december 20. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a gyermekek átmeneti gondozásáról szóló ellátási szerződés módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, 
hogy szavazhatnak-e összevontan a 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: 
 
213/2018. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a gyermekek átmeneti gondozásáról szóló 
ellátási szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú 
Társulással (székhelye: 3200 Gyöngyös Fő tér 13. képviselője: Hiesz György elnök) gyermekek 
átmeneti gondozásának biztosítása érdekében megkötött ellátási szerződést közös megegyezéssel 
módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az ellátási szerződés módosításának 
aláírására. 
 
Határid ő: 2019. január 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
214/2018. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a gyermekek átmeneti gondozásáról szóló 
ellátási szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek átmeneti gondozása feladat 
ellátására a 2019. évi költségvetésében 2.400.000,- Ft-ot különít el.  
 
Határid ő: 2019. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozáshoz szükséges szolgáltatási 
szerződés megkötéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Tudom, hogy ez kötelező, de most pillanatnyilag milyen állapotban van? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Felkészültünk rá, az állomány kiképzése gyakorlatilag megtörtént, a technikai eszközök 
rendelkezésre állnak, az adatoknak a régi adatbázisból történő migrálása folyamatban van, tehát a 
szerződéseket megkötöttük rá. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Tehát akkor közvetlenül Pest kapja meg az adatokat? 
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dr. Szikszai Márta jegyző 
Nem közvetlenül Pestre megy, hanem ez egy központi rendszer. Attól függ, hogy kinek milyen a 
felhasználói jogosultsága, olyan adatokhoz tud hozzáférni. Nem csak a gazdálkodásról van szó, 
hanem nagyon fontos az iratszakrendszer, az adó, a gazdálkodás, ezen belül a költségvetés, illetve 
külön az ingatlanvagyon-kataszter, továbbá az igazgatáson belül van a kereskedelmi és sz ipari 
igazgatás. Készülünk rá, és reméljük, hogy zökkenőmentes lesz a bevezetése a rendszernek. 
 
 
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: 

 
215/2018. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati ASP rendszerhez való 
csatlakozáshoz szükséges szolgáltatási szerződés megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati ASP rendszer bevezetése 
érdekében szolgáltatási szerződést köt a Magyar Államkincstárral (székhely: 1054 Budapest, Hold 
u. 4.), mint szolgáltatóval a határozat mellékletét képező szerződés szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, valamint a Hatvani Közös 
Önkormányzati Hivatal jegyzőjét a szolgáltatási szerződés aláírására. 
 
Határid ő: 2018. december 15. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés a képviselő-testület 2019. évi munkatervéről 
 
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: 
 
216/2018. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a képviselő-testület 2019. évi munkatervéről 
szóló előterjesztést. 
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A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti 
és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése 
alapján a 2019. évi munkatervét a határozat melléklete szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a képviselő-testületi ülések 
előkészítését a munkaterv szerint szervezzék meg. A képviselő-testület továbbá felhívja 
bizottságait, hogy a 2019. évi munkaterveiket a képviselő-testületi ülések napirendjeinek 
figyelembevételével fogadják el. 
 
Határid ő: 2018. december 21. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról szóló új önkormányzati 
rendelet megalkotásáról 
 
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: 
 
217/2018. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről és a vezetői pótlékról 
szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét 
képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési 
megállapodás módosításáról 
 
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. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
218/2018. (XII. 11.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvan Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzattal – a nemzetiségi önkormányzat ügyvitelének és pénzügyei vitelének feltételeiről és 
az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokra vonatkozóan – megkötött együttműködési 
megállapodást módosítja és egységes szerkezetbe foglalja a határozat mellékletében foglalt 
szöveggel.  
A képviselő-testület elfogadja az együttműködési megállapodás módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét és felhatalmazza Hatvan város polgármesterét annak aláírására. 
 
Határid ő: 2018. december 31. (az együttműködési megállapodás aláírására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
7. napirend 
Tájékoztató az Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet főigazgatójával folytatott 
levelezésről 
 
Előterjesztő, előadó: Horváth Richárd polgármester 
 
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy a tájékoztatót 
szíveskedjenek tudomásul venni. 
 
 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az Albert Schweitzer Kórház – 
Rendelőintézet főigazgatójával folytatott levelezésről szóló tájékoztatót és azt az írásbeli 
előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 

 
 
 
8. 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.  
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(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

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


