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

2019. február 19-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 
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 
 Johancsik Mónika osztályvezető 
 Rékasi Éva osztályvezető 
 dr. Veres András  előkészítésben közreműködő 
 Horváth Gábor Hatvani Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka 
 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: 
 
7/2019. (II. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2019. február 
19-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 tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolóról 
 

Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

2. Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság telephelyének 
létesítéséről és az alapító okirat módosításáról 

 
Előadó: dr. Veres András 

 
3. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Előadó a 3-4. napirendi pontnál: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

5. Előterjesztés a központi orvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladat ellátásáról szóló szerződés 
módosításáról 

 
6. Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Előadó az 5-6. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

 
7. Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 

megállapodás módosításáról 
 

8. Beszámoló Hatvan város polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva meghozott 
döntéseiről 
Előterjesztő az 1-8. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
 

9. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének az átruházott hatáskörben 
eljárva meghozott döntéseiről 

 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
 

10. Beszámoló a Jogi és Ellenőrzési Bizottság átruházott hatáskörben lejárt határidejű 
határozatairól 

 
Előterjesztő: Nádas Sándor bizottsági elnök 
Előadó a 7-10. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

11. Egyebek  
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1. napirend 
Előterjesztés Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló beszámolóról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Jó munkát végeztek a tűzoltók, köszönjük szépen! 
 
 
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: 

 
8/2019. (II. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi 
helyzetéről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének részeként működő Hatvani Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság által elkészített, Hatvan város tűz- és katasztrófavédelmi helyzetéről szóló 2018. évi 
beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. március 1. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 

 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt Felelősségű Társaság telephelyének 
létesítéséről és az alapító okirat módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Veres András  
 
 
dr. Veres András 
Bizonyos időközönként felül szoktuk vizsgálni a cégek okiratait, most is ez történt. Ügyvezető 
asszony jelezte, hogy ezen telephelyet is fel kell tüntetni az okiratban. Mivel ott tevékenység folyik, 
így okirati kötelezettség ennek a feltüntetése. Ezzel így ennek eleget teszünk és bekerül ez a 
telephely az alapító okiratba és a cégjegyzékbe is. 
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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: 
 
9/2019. (II. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság telephelyének létesítéséről és az alapító okirat módosításáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Közétkeztetési Korlátolt 
Felelősségű Társaság (cg.száma: 10-09-034409, székhely: 3000 Hatvan, Géza fejedelem utca 2.) 
alapítója és egyszemélyes tulajdonosa akként határoz, hogy a társaság telephelyet létesít a 3000 
Hatvan, Vécsey u. 2/A. szám alatt, és ennek megfelelően módosítja a társaság alapító okiratát a 
határozat mellékletét képező alapító okiratot módosító okirat szerinti tartalommal. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az alapító okiratot módosító okirat 
és az ezzel kapcsolatos egyéb okiratok aláírására. 
 
Határid ő: 2019. február 22. 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
3. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
El kell, hogy mondjam, hogy amióta az önkormányzatiság létrejött, soha ilyen költségvetése nem 
volt még Hatvannak. Ki merem jelenteni, hogy aki ezzel nem ért egyet, az nem a hatvaniakért van. 
Nincs hiány, nincs kölcsön a költségvetésben. 
 
Papp István bizottsági elnökhelyettes 
Az állami beruházások mellett saját beruházások is lesznek az idén. Körülbelül 800 millió forintot 
költünk a városra. Ebben a költségvetésben még nincs benne két nagy cég adója, a csomagolóanyag 
gyár, valamint a Bosch logisztikai központja, amit Orbán Viktor miniszterelnök úr és Horváth 
Richárd hamarosan közösen fognak avatni. Nagyon sok beruházás lesz, utak, járdák. A lakossági 
konzultáció alapján lett összeállítva a költségvetés és nem bizonyos érdekekből bürokratikus módon. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
A korábbi ipartelepítés most hozza meg az eredményét, hiszen az iparűzési adó nagy összeget tesz ki. 
Amikor én képviselő voltam, akkor ez körülbelül 0 volt. Látszik, hogy nagyot fejlődött Hatvan. 
Örülök neki, hogy ez így alakult, sőt még bővül ez a kör.  



5 
 

  

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: 

 
10/2019. (II. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2019. évi költségvetési 
rendeletének elfogadásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
4. 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 
 
 
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: 

 
11/2019. (II. 19.) 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. 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a központi orvosi és gyermekorvosi ügyeleti feladat ellátásáról szóló 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: 
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12/2019. (II. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a központi orvosi és gyermekorvosi ügyeleti 
feladat ellátásáról szóló szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a központi háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet 
feladatainak ellátására az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit 
Kft.-vel (székhelye: 4031 Debrecen, István utca 6.) kötött szerződést 2019. március 1-től közös 
megegyezéssel módosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a határozat melléklete szerinti 
szerződést módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2019. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
13/2019. (II. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a központi orvosi és gyermekorvosi ügyeleti 
feladat ellátásáról szóló szerződés módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a központi orvosi és gyermekorvosi ügyelet 
feladatainak ellátásához szükséges többlet kiadást, 40,- Ft/fő/hó összegben, a 2019. évre 
vonatkozóan összesen 8.284.000,- Ft összegben Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetésében biztosítja. 

 
Határid ő: 2019. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Hatósági Iroda útján 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ez a rendeletmódosítás kórházi dolgozókkal kapcsolatos, hogy jutányos áron megkaphatják a Hatvan 
Kártyát, amivel parkolhatnak. 
 
 
Egyéb hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke kérte, hogy szavazzanak a 
rendelettervezetről. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 4 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 
 
14/2019. (II. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 
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. 
 

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

 
15/2019. (II. 19.) 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 
létrehozásáról és működéséről szóló megállapodás módosításáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kerekharaszt Község Önkormányzatával 2013. 
február 28. napján megkötött, közös önkormányzati hivatal létrehozásáról és működtetéséről szóló 
megállapodást a határozat mellékletét képező módosító okirat szerinti tartalommal módosítja és 
egységes szerkezetbe foglalja.  
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a módosító okirat aláírására. 
 
Határid ő: 2019. február 28. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
8. napirend 
Beszámoló Hatvan város polgármesterének az átruházott hatáskörben eljárva meghozott 
döntéseiről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
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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: 

 
16/2019. (II. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város polgármesterének az átruházott 
hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Hatvan város polgármesterének az 
átruházott hatáskörben eljárva hozott 2018. évi döntéseiről szóló beszámolóját. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
9. napirend 
Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének az átruházott hatáskörben 
eljárva meghozott döntéseiről 
 
Előterjesztő: dr. Szikszai Márta jegyző 
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: 

 
17/2019. (II. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága dr. Szikszai 
Márta jegyző előterjesztésében megtárgyalta a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének 
az átruházott hatáskörben eljárva meghozott döntéseiről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Hatvani Közös Önkormányzati 
Hivatal jegyzőjének az átruházott hatáskörben eljárva hozott 2018. évi döntéseiről szóló 
beszámolóját. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
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10. napirend 
Beszámoló a Jogi és Ellenőrzési Bizottság átruházott hatáskörben lejárt határidejű 
határozatairól 
 
Előterjesztő: Nádas Sándor 
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: 

 
17/2019. (II. 19.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága a 2018. évi 
átruházott hatáskörben eljárva hozott határozatairól szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: a Jogi és Ellenőrzési Bizottság elnöke 
 
 
11. napirend 
Egyebek  
 
 
Horváth Gábor, a Hatvani Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka 
Kiegészítésként javaslatot szeretnék tenni a saját szakterületemmel kapcsolatban a közigazgatási, 
oktatási és nevelési intézményekkel kapcsolatos ellenőrzések kapcsán. Minden ellenőrzést 
megelőzően egy fórumot hirdetünk az intézmények vezetőinek, ahol elmondjuk, hogy minek kell 
működni, teljesen rendben lenni. Viszont azt tapasztaljuk, hogy ez általában érdektelenségbe fullad. 
Amikor kint vagyunk a helyszínen, akkor pedig jönnek elő azok a problémák, amik egy kis 
figyelmességgel elkerülhetőek lennének. Tehát a fórumok jelentőségére szeretném felhívni a 
figyelmet, mert ezek az intézmények érdekeit szolgálják, mert ott bármiről lehet kérdezni a 
tűzvédelemmel kapcsolatban.  
 
 
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   


