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

2019. január 29-én a Városháza kistermében 900 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
Igazoltan volt távol: 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Juhász Ferenc Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület elnöke 
 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: 
 
1/2019. (I. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2019. január 
29-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 Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2019. évi munkatervéről 
 

Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
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2. Előterjesztés a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület 2018. évi beszámolójának 
jóváhagyásáról 

 
3. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és egyes hatvani hivatásos szervek közötti 

megállapodások megkötéséről 
 

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

4. Előterjesztés az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért 
fizetendő díjak mértékéről szóló 16/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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

 
5. Egyebek  

 
 
1. napirend 
Előterjesztés a Jogi és Ellenőrzési Bizottság 2019. évi munkatervéről 
 
Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
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: 

 
2/2019. (I. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága a képviselő-
testület, valamint szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 35/2010. (XI. 26.) 
önkormányzati rendelet 26. § (1) és (2) bekezdése alapján a 2019. évi munkatervét a határozat 
melléklete szerint elfogadja. 
A bizottság felkéri a bizottság elnökét és a jegyzőt, hogy a bizottsági ülések előkészítését a 
munkaterv szerint szervezzék. 
 
Határid ő: 2019. január 30. (tájékoztatásra) 
Felelős: a Jogi és Ellenőrzési Bizottsági elnöke a Jegyzői Iroda útján 
 
 

A 2/2019. (I.29.) számú bizottsági határozat melléklete a jegyzőkönyv 
 1. számú mellékletét képezi. 
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2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület 2018. évi beszámolójának 
jóváhagyásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Az előterjesztést támogatom, viszont szomorú vagyok, hogy meg fog szűnni az egyesület. Juhász 
Ferenc úrral szomszédok vagyunk, sokat dolgoztunk együtt. Nagyon kellemes volt együtt dolgozni 
vele, és biztos vagyok benne, hogy nagyon fog hiányozni nem csak nekem, hanem az ott élő 
gazdálkodóknak is ez a tevékenység, hiszen mindenki tudta, hogy ez a terület felügyelet alatt áll. 
Ilyen szervezet még nem volt, ami a költségvetésének legalább felét a dűlőutak javítására, vagy az 
eldobált szemetek összegyűjtésére fordította. Úgyhogy én mindenképpen megköszönöm Juhász 
Ferenc úrnak az eddigi együttműködését. 
 
Juhász Ferenc, a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület elnöke 
Szeretném megköszönni a bizottságnak a támogató tevékenységét, és holnap majd a testületnek is. 
Tisztelettel szeretném bejelenteni, hogy az Egri Törvényszék január 17-i végzésével a Hatvani 
Szőlőhegyért Civil Egyesület megszűnését jogutód nélküli formában jóváhagyta.  
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Én is megköszönöm Juhász Ferenc úr munkáját. Sajnálom, hogy nem sikerült utódot szerezni azok 
közül, akiknek azon a területen földjeik vannak. Lehet, hogy meg fogják bánni, mert hogyha 
tudomásukra jut, hogy ez az egyesület megszűnt, akkor több bűncselekmény lehet. 
 
Juhász Ferenc, a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület elnöke 
Ettől én is tartok. 
 
 
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: 
 
3/2019. (I. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület 2018. 
évi beszámolójának jóváhagyásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület 
(székhely: 3000 Hatvan, Akácfa utca 3.) 2018. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja, 
továbbá az egyesület elnökének tájékoztatását a Hatvani Szőlőhegyért Civil Egyesület 2018. 
december 31-i hatállyal történő jogutód nélküli megszűnéséről tudomásul veszi. 
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Határid ő: 2019. február 4. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata és egyes hatvani hivatásos szervek közötti 
megállapodások megkötéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői 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: 

 
4/2019. (I. 29.) 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 egyes 
hatvani hivatásos szervek közötti megállapodások megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodásokat köt a 2019. évre vonatkozóan 
a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal (székhelye: 3300 Eger, Klapka György u. 11.), 
mely értelmében a Hatvani Városi Strand területének használatát, 1 óra időtartamban, a hivatalos 
nyitvatartási idő után, korlátlan alkalommal térítésmentesen biztosítja, továbbá a Markovits Kálmán 
Városi Uszodában korlátlan alkalommal, térítésmentesen felhasználható 5 db szolgálati 
igazolvánnyal érvényesíthető belépőt, mint támogatást nyújt. A képviselő-testület a megállapodások 
aláírására felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a 
megállapodásokban foglalt kedvezmények biztosítása érdekében a Hatvani Szolgáltató Intézmény 
(székhely: 3000 Hatvan, Temető u. 14/A.) eljárjon.  
 
Határid ő: 2018. február 28. (a megállapodás aláírására)     
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény útján 
 
 
5/2019. (I. 29.) 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 egyes 
hatvani hivatásos szervek közötti megállapodások megkötéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
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Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapodást köt az Országos Mentőszolgálat 
Hatvani Mentőállomásával (székhelye: 3000 Hatvan, Teleki út 40.), mely értelmében a Hatvani 
Városi Strand területét az OMSZ hatvani állománya számára nyitvatartási idő után, heti 1 
alkalommal 1 óra időtartamra sportfoglalkozás céljára térítésmenetesen biztosítja, továbbá a 
Markovits Kálmán Városi Uszodában korlátlan alkalommal, térítésmentesen felhasználható 5 db 
szolgálati igazolvánnyal érvényesíthető belépőt, mint támogatást nyújt. A képviselő- testület a 
megállapodások aláírására felhatalmazza Hatvan város polgármesterét, továbbá hozzájárul ahhoz, 
hogy a megállapodásban foglalt kedvezmények biztosítása érdekében a Hatvani Szolgáltató 
Intézmény (székhely: 3000 Hatvan, Temető u. 14/A.) eljárjon.  
Határid ő: 2019. február 28. (a megállapodás aláírására)     
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatvani Szolgáltató Intézmény útján 
 
 
4. napirend 
Előterjesztés az egyes anyakönyvi szolgáltatások engedélyezéséről, valamint az azokért 
fizetendő díjak mértékéről szóló 16/2017. (V. 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: 

 
6/2019. (I. 29.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az egyes anyakönyvi szolgáltatások 
engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 16/2017. (V. 26.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
5. napirend 
Egyebek 
 
 
Papp István bizottsági elnökhelyettes 
Mi újság a lakástüzes családokkal? Fenyegetőznek?  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Igen, tegnap bejöttek és fenyegetőztek.  
Jelenleg, amit adhatunk nekik rendeleti előírás szerint, az 85.500.- forint rendkívüli segély 
családonként. Kértük, hogy a további kéréseiket írják le, mert beszéltek össze-vissza, de ők ehelyett 
lakást követelnek, illetve fenyegetőznek, hogy elfoglalják az üresen álló önkormányzati lakásokat.  
Többféle verzió felmerült bennünk, hogy hogyan és miképpen lehetne őket támogatni, de amíg ők 
nem írják le, hogy konkrétan mit akarnak, addig nem tudunk lépni. 



6 
 

  

 
Papp István bizottsági elnökhelyettes 
Lehet tudni, hogy mi volt a tűz oka? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Valószínűleg elektromos tűz. 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
Áramlopás állítólag. 
 
Papp István bizottsági elnökhelyettes 
A tűzoltóság adott ki erről valamilyen papírt? Ha nem, akkor egy igazságügyi szakértőt kellene 
felkérni, mert lehet, hogy ők a hibásak. Ettől függetlenül, segíteni kell őket, de azért más, ha ők a 
hibásak. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
A tűzoltóság biztosan lefolytatja a vizsgálatot. 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
Mi van akkor, ha betartják az ígéretüket, hogy elfoglalják az önkormányzati lakásokat? Hogy lesznek 
onnan kitéve? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Karhatalommal, mert akkor önkényes lakásfoglalók lennének. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Mennyi családról van szó? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Talán 4 családról, 35-en vannak bejelentkezve.  
Amit a törvény előír, azt már pénteken teljesítettük. Mivel kiskorúak is érintettek, - 12 fő 18 év alatti 
is lakik az ingatlanban - a Gyermekjóléti Szolgálattal, mint jelzőrendszer tagjával felvettük a 
kapcsolatot, ott jeleztük. A Gyermekjóléti Szolgálat kiment, megnézte, hogy hová tudnak menni. Ha 
kiskorúak válnának fedél nélkülivé, akkor szintén a Gyermekjóléti Szolgálat segítségével lehet őket 
családok átmeneti otthonában, anyaotthonban elhelyezni. Ha ebben ők nem közreműködők, vagy 
valami miatt erre nincs más lehetőség, akkor pedig a gyámhatóság a kiskorúakat ideiglenes hatállyal 
elhelyezheti nevelőszülőknél, nevelőotthonban, de valaki biztos befogadta őket, mert ott nincsenek.  
 
Papp István bizottsági elnökhelyettes 
A lakás is lakhatatlan, vagy csak a tető ment tönkre? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Nyilván beázik a lakás. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Ha ilyen történik, akkor más legalább fóliával letakarja a házat, hogy tovább ne ázzon. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Az önkormányzatnak ennyi kötelezettsége van.  
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A múlt hét folyamán összedőlt egy ház, a karbantartás teljes hiánya miatt ázott éveken, évtizedeken 
keresztül a vályogfal, ami nyilván emiatt bedőlt. A lakók ügyvédet fogadtak, de nem jó jogalapra 
hivatkozik az ügyvéd, mert a lakástörvényt idézi be, hogy ha elemi kár miatt lakhatatlanná válik az 
ingatlan, akkor az önkormányzatnak elhelyezési kötelezettsége van, önkormányzati bérlakás esetén. 
Viszont ezek nem önkormányzati bérlakások, hanem saját tulajdonú ingatlanok. 
 
 
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   


