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

2019. március 26-án a Városháza kistermében 900 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. 
 
Jelen vannak: 
  Nádas Sándor bizottsági elnök 
 Papp István bizottsági elnökhelyettes 
 Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
 Kovács Gábor Istvánné bizottsági tag 
 Rodek Antal bizottsági tag 
 
A meghívottak közül az ülésen jelen vannak:   
 dr. Szikszai Márta jegyző 
 Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Dudásné Csikós Ágnes osztályvezető 
 Szabó János főépítész 
 Semperger Katalin a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat 

vezetője 
 dr. Pálosi Béla a Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának 

vezetője, járási tisztifőorvos 
 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: 
 
21/2019. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2019. március 
26-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
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N a p i r e n d: 
N y í l t  ü l é s: 
 

1. Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2018. évi működéséről 
 

2. Előterjesztés a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezettel megkötött együttműködési 
megállapodás módosításáról 

 
Előadó az 1-2. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 

 
3. Tájékoztató Hatvan város egészségügyi alapellátásáról és beszámoló Hatvan város 

lakosságának egészségügyi állapotáról 
 

Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

4. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 

5. Előterjesztés Hatvan város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 

 
Előadó: Szabó János főépítész 

 
6. Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 

7. Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről 
 
 Előterjesztő az 1-7. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

8. Egyebek 
 
 
1. napirend 
Beszámoló a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 2018. évi működéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Nemrégiben megszűnt a Hegyőrség, és most a feladatát átveszi a Polgárőrség. 
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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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
22/2019. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 
2018. évi működéséről szóló beszámolót. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezet 
2018. évi működéséről szóló beszámolóját elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. április 5. (tájékoztatásra) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezettel 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. 
 

A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
23/2019. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezettel 
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 Polgárőrség Hatvan Közhasznú Szervezettel 
(székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 2.) megkötött együttműködési megállapodást egységes 
szerkezetben módosítja 2019. április 1. napi hatályba lépés mellett a határozat melléklete szerinti 
tartalommal. A képviselő-testület a 2019. évben a Polgárőrség részére 1.400.000 forint támogatást 
nyújt az együttműködési megállapodás alapján. 
A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodást 
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módosító okirat aláírására. 
A pénzügyi forrás Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendeletben az „alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz” költséghelyen 
1.200.000 forint erejéig, valamint az „általános tartalék” költséghelyen 200.000 forint erejéig 
rendelkezésre áll. 
 
 
Határid ő: 2019. március 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
3. napirend 
Tájékoztató Hatvan város egészségügyi alapellátásáról és beszámoló Hatvan város 
lakosságának egészségügyi állapotáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Az az orvos, aki nem tölti be a munkakörét, a státusza hogy marad fent? 
 
Papp István bizottsági elnökhelyettes 
Megszűnik. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ezt kategorikusan nem lehet kijelenteni, hogy megszűnik. A praxisjog nála van. A praxisjog egy 
személyhez kötött vagyoni értékű jog, a jogszabályban előírt feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy 
a praxisjog visszaszálljon az önkormányzatra. Ő folyamatosan, 3 havonta, félévente jelzi az 
önkormányzatnak, hogy még nem tudja folytatni a rendelést. Arra lehetőség van, hogy egy háziorvos 
akár hosszabb időn át helyettesítéssel lássa el a saját körzetét. Egyébként nem vagyunk abban a 
helyzetben, hogy ezt a háziorvosi praxisjogot visszavegyük. Mi reménykedünk benne, hogy a doktor 
úr visszatér a városba és a gyógyító munkát itt fogja folytatni, mert közismert tény, hogy orvos, ezen 
belül háziorvos hiány van Magyarországon. Jól mondom főorvos úr? Erősítsen meg, vagy cáfoljon 
meg. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Elnézést kérek, de nem ismerem a főorvos urat, úgyhogy ha lehet, kérem, hogy mondjon pár szót 
magáról. 
 
dr. Pálosi Béla, a Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának vezetője, járási 
tisztifőorvos 
Én Hatvanban lakok és a szakterületem a közegészségtan, járványtan. 1980-87-ig a hatvani KÖJÁL 
vezetője voltam, utána átcsábítottak Gyöngyösre, végül Salgótarjánban kötöttem ki, ott dolgoztam 
nyugdíjas koromig. Amikor az itteni tisztifőorvos asszony, dr. Edelényi Zsuzsanna terhes lett, az 
akkori a járási hivatalvezető, Imre Zsolt megkérdezett, hogy elvállalnám-e a feladatot, amíg ő 
GYES-en van. Én örömmel eleget tettem ennek a felkérésnek, és 2017. október 1-jétől látom el ezt a 
feladatot, mindaddig, amíg nem jön vissza Edelényi főorvosnő. 35 éven keresztül csak ezt csináltam, 
tehát értem a szakmámat, tudom, hogy miről van szó, tudom, hogy mi a praxisjog. A tájékoztatóban 
nem véletlenül idéztem be azt a két jogszabályt, hogy ha egy orvost elengednek valahová, akkor 
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tudnunk kell, hogy hová engedjük el és miért. Az utolsó információm az, hogy ő tanulni ment, azért, 
hogy az ő tudását gyarapítva, majd amikor visszajön, magasabb szinten fogja ellátni a betegeket. 
Ahogy én látom a dolgokat, nem erről van szó. Én már találkoztam ilyen üggyel annak idején 
Nógrád megyében, ott is ugyanez volt a helyzet, de ott egy év után az orvos tájékoztatta az 
önkormányzatot, hogy már nem csak tanul, hanem már ott is dolgozik, és beadta a felmondását. Az 
én véleményem szerint itt most arról van szó, hogy nem biztos, hogy ő jogszerűen tartózkodik 
külföldön, mivel neki személyesen kellene eleget tennie a jogszabály erejénél fogva az orvosi körzet 
ellátásának. Amennyiben ő ezt nem tudja ellátni, akkor ott van a lehetőség, hogy fél éves felmondási 
idővel felmondjanak, addig viszont kereshetnek orvost a körzetbe. Az pedig, hogy nincs orvos, ez 
nem igaz, mert Boldogról elment Hatalyák doktorúr, azonnal találtak egy másik orvost, Lőrincibe is 
találtak háziorvost, tehát kényelmesebb az önkormányzatnak, hogy akinek a nevén van a praxis, az a 
helyettesítéséről önmaga gondoskodik. Ez nagyon kényelmes, de le van terhelve az a háziorvos, aki 
ezt ellátja. Úgy gondolom, hogy ideje már lépnie az önkormányzatnak annak érdekében, hogy a 
lakosság ellátása megfelelő legyen orvos szempontjából.  
 
Papp István bizottsági elnökhelyettes 
Jegyző asszony beszélt a jogi helyzetről, de meg akarjuk oldani. Nem lehet csinálni azt az 
emberekkel, hogy hol van orvos, hol nincs. Külföldön keresi a pénzt, de meg szeretné ezt is tartani. 
Nem foglalkozik az itteni helyzettel, a körzet betegeivel, és sajnos ez már nem mostani eset. 
Hivatkozott a beteg gyerekére, amit nagyon sajnálunk, de ezt akkor sem lehet így csinálni. Meg 
fogjuk oldani, rendes jogi körülmények között.  
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
Teljes mértékben egyetértek, mert én már lassan egy éve ezt a kérdést a testületi üléseken mindig 
feltettem, de mindig azt a választ kaptam, hogy beszéltünk vele, várni kell, megállapodunk, 
visszajön, stb. Ez egy ilyen lakosságszámú városban megengedhetetlen, hogy egy orvos vigyen egy 
másik körzetet is. Ott tömegnyomor van, így ez az orvos túlterhelt. Nekem ne magyarázza be azt 
senki, hogy nem lehet orvost találni.  
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Bocsánat, nem bemagyarázni akartam, hanem, mint jelenséget említettem meg. 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
Akkor én fejeztem ki rosszul magam, de mindig ugyanazt a választ kaptam a képviselő-testületi 
üléseken is, hogy nincs orvos. Olyan nincs, keresni kell, igenis valamit tenni kell, mert ez így nem 
mehet tovább. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Ennek a háziorvosi rendelőnek, illetve a mellette lévő Csiszár doktorúr által használt rendelőnek a 
felújítására most kerül sor. Tehát most már normális körülmények közé jöhet egy új orvos.  
 
dr. Pálosi Béla, a Hatvani Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának vezetője, járási 
tisztifőorvos 
Tavaly Lestyán Balázs alpolgármester úrral közösen mentünk el megnézni azt a helyet, hogy 
ideiglenesen hová fog átköltözni a rendelő a felújítás alatt. Arról volt szó, hogy már tavaly kialakítják 
azt a helyiséget, ami alkalmas lenne rá, hogy ideiglenesen ott működjön a körzet, amíg a felújítás 
megtörténik. Ez a Kőszegi doktorúr rendelőjével szemben lévő helyiség. Engem felhívott a 
kivitelező, hogy hogy áll az ügy. Mondtam neki, hogy ne tőlem kérdezze, hogy hogyan áll a 
költözés, és milyen dolgokat kell ott véghez vinni. Én azt hittem, hogy azért volt olyan sürgős az a 
közös szemle, hogy már ősszel elkezdődik a felújítás, de utána ez abbamaradt. Nem is bánom, hogy 
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abbamaradt, mert jött az influenza járvány, tehát az nem lett volna szerencsés, de a nyár miatt most 
már ildomos lenne elkezdeni, és felújítani ezt a két rendelőt, mert ahogy hallottam a munkatársaktól, 
nagyon rossz állapotban vannak. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Higgye el nekem, hogy nem azért nem csináljuk, mert nem akarjuk, hanem azért, mert ez pályázati 
támogatásból lesz megvalósítva, közbeszerzési eljárást kell előtte lefolytatni, nem elég a pályázati 
pénz, mert időközben olyan piaci helyzet állt elő, hogy az építőanyag árak, és az építőipari 
szakmunka jelentősen drágább lett. Most ott vagyunk ennek a finisében, úgyhogy hamarosan el 
fognak kezdődni a munkálatok. 
 
 
Egyéb 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 a Hatvan város egészségügyi 
alapellátásáról és beszámoló Hatvan város lakosságának egészségügyi állapotáról 
tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően egyhangúlag tudomásul vette. 

 
 
4. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A képviselő-testület 2019. február 22-én elfogadta a költségvetést, melyben a Zöld város pályázat 
önerejéhez 934.599 ezer forint kölcsön került beépítésre. Folyamatban van ez a beruházás is. Ahhoz, 
hogy a kölcsönt lehívhassuk, a Kormány engedélyét kell kérni. Ez az előterjesztés azért készült, hogy 
a Kormány engedélyének megkéréséhez benyújthassuk a költségvetést, mivel az indoklási részekhez 
ezek a változtatások szükségesek. Szeretnénk, ha április hónapban, minél gördülékenyebben a 
rendelkezésünkre álljon ez az összeg, és a Kormány megadná az engedélyt.  
 
 
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: 

 
24/2019. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan Város Önkormányzata 2019. évi 
költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, 
és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
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5. napirend 
Előterjesztés Hatvan város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló új 
önkormányzati rendelet megalkotásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Szabó János főépítész 
 
 
Szabó János főépítész 
Ennek a módosításnak az előkészülete már egy éve tart, nagyjából 20-25 igényt elégítettünk ki ezzel, 
ami a lakossági, az önkormányzati és a cégek igényeit is tartalmazza. Ezek olyan egyedi igények, 
amelyek teljesítéséhez rugalmas együttműködés szükséges. Ezen túl még egyszerűsítettük a 
településszerkezeti tervet, illetve annak a jelmagyarázatát, hiszen eléggé összetett és sokak számára 
érthetetlen pontok voltak. Most törvény ad rá lehetőséget, hogy ezt egyszerűsíteni lehessen. Ami a 
legszembetűnőbb egyszerűsítés, az az, hogy az ipari és a gazdasági szolgáltató területet össze fogjuk 
vonni, az eddigi ghsz-ként és geh-ként ismert jelölésnek G jelű lesz a besorolása. Ennek a 
szabályrendszerét is felállítjuk. Természetesen azokat a kitételeket, amik feltétlenül szükségesek 
ahhoz, hogy a város biztonságos legyen, főleg a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban, azokat 
megtartottuk, de azokat az anomáliákat feloldottuk, amik például 1-1 kisebb üzemnek a 
megvalósítását lehetetlenné tették. Ugyanígy a lakásépítések terén is adunk kedvezményeket, illetve 
a telekméreteket csökkentettük. Nagyon jellemző Hatvanra, hogy hosszú parcellás telkek vannak, 
kihasználatlan kertvégekkel, ezért ezeknek a telkeknek a kertvégi beépíthetőségét kialakítottuk. Ez 
nem azt jelenti, hogy egységesen mindenhol ez lesz, hanem bizonyos területeken megengedtünk 
kisebb telek méretet is, mint ami van. Megengedhetetlen, hogy van valakinek egy 400 m2-es telke, és 
nem építhet rá, mert 500 m2 a legkisebb telek méret. Ennek a rendelettervezetnek az elfogadásához a 
főépítész jóváhagyására van még szükség, ami a mai, vagy holnapi nap folyamán fog megérkezni. 
 
 
Egyéb 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatokat hozta: 

 
25/2019. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése és 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján Hatvan Város 
Településszerkezeti Tervét az alábbi mellékletek szerint elfogadja: 

1. melléklet: Hatvan Város Településszerkezeti Terve M=1:10.000 
2. melléklet: Hatvan Város településszerkezeti tervi leírása 
3. melléklet: Változások 
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3.1. melléklet: Változások bemutatása M=1:10.000 
3.2. melléklet: Változások leírása 

4. melléklet: A település területi mérlege 
5. melléklet: A területrendezési tervvel való összhang igazolása 
6. melléklet: A biológiai aktivitásérték számítási eredménye 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
26/2019. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 532/2018 (VIII. 30.) számú képviselő-
testületi határozatot hatályon kívül helyezi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Hatvan város polgármestere a főépítész útján 
 
 
Egyéb 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: 

 
27/2019. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város Helyi Építési Szabályzatáról és 
Szabályozási Tervéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotásáról szóló előterjesztést, és az 
előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008. (II. 29.) 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. 
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A Jogi és Ellenőrzési Bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
28/2019. (III. 26.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 
11/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
7. napirend 
Beszámoló a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
29/2019. (III. 26.) 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 
2018. évi tevékenységéről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal 2018. 
évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 
 
 
8. napirend 
Egyebek  
 
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
A Bosch-nál arról volt szó, hogy lesz zebra. A mai napig nincs ott semmi, pedig úgy tudom, hogy az 
önkormányzat és a Bosch felvette egymással a kapcsolatot. Lehet erről tudni valamit? 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Van egyeztetés ezzel kapcsolatban, jönni fog be testület elé. 
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Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
Figyelemfelhívó fényjelzés fog kikerülni egyelőre. A zebra tervezése egy hosszadalmasabb folyamat, 
ami előkészítés alatt van. Amit gyorsan lehetett, azzal elindultunk.  
 
Rákócziné Lózs Csilla bizottsági tag 
Gondolom, hogy a Bosch-hoz, és egy a Horváth Rudolf telephelyéhez kerül, mert mindkét irányból 
veszélyes az útszakasz. 
 
dr. Szikszai Márta jegyző 
Voltak helyszíni bejáráson a szakemberek, ők állapították meg, hogy hová kell. 
 
 
 
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   


