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

2019. április 23-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:   
 Nagy Ferenc önkormányzati főtanácsadó 
 Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 Johancsik Mónika osztályvezető 
 Hidvéginé Rodek Erzsébet belső ellenőr 
 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: 
 
30/2019. (IV. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága 2019. április 
23-i ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:   
 
N a p i r e n d: 
N y í l t  ü l é s: 
 

1. Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 
Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 

 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
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2. Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 
 

Előterjesztő az 1-2. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta 

 
3. Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2018. évi tevékenységéről 

 
Előterjesztő: Lestyán Balázs alpolgármester 

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

 
5. Előterjesztés a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

6. Előterjesztés az önkormányzati piacok működéséről szóló új önkormányzati rendelet 
elfogadásáról 

 
7. Előterjesztés az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról 

 
8. Előterjesztés az általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermekek támogatásáról 

 
Előadó a 3-8. napirendi pontnál: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 

 
9. Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központtal létrejött együttműködési megállapodás módosításáról 
 

10. Előterjesztés a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetével kötendő együttműködési 
megállapodásról 

 
11. Előterjesztés bírósági ülnökök választásáról 

 
 Előterjesztő a 4-11. napirendi pontnál: Horváth Richárd polgármester 

Előadó a 9-11. napirendi pontnál: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 

12. Egyebek 
 
 
Z á r t  ü l é s: 
 
 

1. Előterjesztés a „Hatvany Irén kitüntető emlékérem – az ifjúságért” kitüntetés 
adományozásáról 

 
 Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 

Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
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1. napirend 
Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 
Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi teljesítéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
 
Bánkutiné Katona Mária gazdálkodási irodavezető 
A 2018. évi zárszámadás alapján szépen teljesített az önkormányzat, a bevételei is jól teljesültek. 
Tavaly nem volt likviditási gondja az önkormányzatnak, azokat a feladatokat, amiket célul kitűzött, 
azt meg tudta oldani, sőt, elég szép pénzmaradvánnyal zárt az önkormányzat, ami azt jelentette, hogy 
a 2019. évi költségvetésbe nem csak kötelezettségeket, hanem új önként vállalt feladatokat is be 
tudott építeni az önkormányzat.  
Szeretném elmondani, hogy az idei év folyamán nyugdíjba vonulok, úgyhogy az utolsó zárszámadást 
készítettem el a bizottságnak, és a képviselő-testületnek. További jó munkát kívánok mindenkinek, és 
fájó szívvel, de szeretnék elbúcsúzni. 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Mi is köszönjük a munkáját, mert odaadással, szívvel-lélekkel végezte. Jó egészséget kívánunk a 
családja körében. 
 
 
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: 

 
31/2019. (IV. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 
szóló előterjesztést, valamint az önkormányzat 2018. évi 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. évi gazdálkodásról és 
annak pénzügyi teljesítéséről szóló beszámolót, és azt annak mellékleteivel együtt jóváhagyólag 
elfogadja. 
 
Határid ő: 2019. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Gazdálkodási Iroda útján 
 
 
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: 

 
32/2019. (IV. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról 
szóló előterjesztést, valamint az önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról és annak pénzügyi 
teljesítéséről szóló beszámolót, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-
testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
2. napirend 
Előterjesztés Hatvan Város Önkormányzata 2018. évi éves belső ellenőrzési jelentéséről 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: dr. Szikszai Márta jegyző 
 
 
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: 

 
33/2019. (IV. 23.) 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 
éves belső ellenőrzési jelentéséről szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzés által készített, a 2018. évi 
belső ellenőrzések végrehajtásáról szóló, a határozat mellékletét képező éves ellenőrzési jelentést 
elfogadja. 

 

Határid ő: 2019. április 30. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a jegyző útján 
 
 
3. napirend 
Tájékoztató Hatvan város védőnői szolgálatainak 2018. évi tevékenységéről 
 
Előterjesztő: Lestyán Balázs alpolgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
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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 Lestyán 
Balázs alpolgármester előterjesztésében megtárgyalta a Hatvan város védőnői szolgálatainak 
2018. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót és azt az írásbeli előterjesztésnek megfelelően 
egyhangúlag tudomásul vette. 

 
 
4. napirend 
Előterjesztés a Hatvan Kártyáról szóló 6/2011. (I. 28.) 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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
34/2019. (IV. 23.) 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. 
 
 
5. napirend 
Előterjesztés a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Az adatvédelmi szabályokhoz kell igazodni. 
 
Rodek Antal bizottsági tag 
Az életben ilyenek előfordulnak? 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
Igen, előfordulnak. Van, aki úgy gondolja, hogy nem járul hozzá az adatok nyilvánosságra 
hozatalához, és akkor ez esetben zárt ülésen kell tárgyalni a kérelmet.  
 
 
Egyéb 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: 
 
35/2019. (IV. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a fiatalok helyi életkezdési támogatásáról 
szóló 5/2006. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés 
mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
6. napirend 
Előterjesztés az önkormányzati piacok működéséről szóló új önkormányzati rendelet 
elfogadásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
A piac üzemeltetője részéről érkeztek módosító javaslatok, amiket kértek, hogy a rendeletbe 
legyenek bedolgozva. Amikor hozzáfogtunk ehhez a munkához, akkor tüzetesebben átnézve a 
rendeletet, úgy döntöttünk, hogy új rendelet alkotása indokolt. Tekintettel arra, hogy a piac működési 
rendjét az üzemeltetőnek kell megállapítania, ennél fogva a rendeletben szabályozott rendelkezések 
megalkotása az üzemeltető feladata. Az önkormányzat, mint fenntartó, kiegészítő szabályokat állapít 
meg.  
 
 
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: 
 
36/2019. (IV. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az önkormányzati piacok működéséről szóló 
új önkormányzati rendelet elfogadásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
7. napirend 
Előterjesztés az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Komendáné Nagy Márta hatósági irodavezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Ez az önkormányzat legújabb támogatása, ami az első lakáshoz jutók támogatásáról szól. Ezt már az 
idei évben igénybe is lehet venni. 
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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: 

 
 
37/2019. (IV. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásáról 
szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet a képviselő-testületnek 
elfogadásra ajánlja. 
 
 
8. napirend 
Előterjesztés az általános iskolai tanulmányokat kezdő gyermekek támogatásáról 
 
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 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

 
38/2019. (IV. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta az általános iskolai tanulmányokat kezdő 
gyermekek támogatásáról szóló előterjesztést, és az előterjesztés mellékletét képező 
rendelettervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 
 
 
9. napirend 
Előterjesztés a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal létrejött 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: 
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39/2019. (IV. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Robert Bosch Elektronika Kft.-vel és a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal létrejött együttműködési megállapodás módosításáról 
szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte a Robert Bosch Elektronika Kft. 
szándékát, mely szerint a Hatvani Szent István Általános Iskolában a 2019/2020-as tanévtől további 
– hetedik – ún. Bosch osztályt kíván indítani. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy egyetért az 
újabb osztály indításával.  
A képviselő-testület az új osztály beindításához szükséges – a határozat mellékletét képező – 
együttműködési megállapodást módosító okiratot jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert 
annak aláírására.  
 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Hatvan város polgármestere 
 
 
10. napirend 
Előterjesztés a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetével kötendő együttműködési 
megállapodásról 
 
Előterjesztő: Horváth Richárd polgármester 
Előadó: Lukács László mb. jegyzői irodavezető 
 
 
Nádas Sándor bizottsági elnök 
Egyre több külföldi szakember jön Hatvanba. Ezzel kapcsolatban lesz majd konferencia is. 
 
 
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: 

 
40/2019. (IV. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a Nemzetközi Protokoll Szakemberek 
Szervezetével kötendő együttműködési megállapodásról szóló előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete együttműködési megállapodást köt a 
Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezetével (1037 Budapest, Solymárvölgyi út 182.) a 
határozat melléklete szerinti tartalommal. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
 
 
 
11. napirend 
Előterjesztés bírósági ülnökök választásáról 
 
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: 

 
41/2019. (IV. 23.) sz. jogi és ellenőrzési bizottsági határozat 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és Ellenőrzési Bizottsága Horváth 
Richárd polgármester előterjesztésében megtárgyalta a bírósági ülnökök választásáról szóló 
előterjesztést. 
 
A bizottság az alábbi határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek: 
 
Határozati javaslat: 
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 
2011. évi  CLXII. törvény 215. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Hatvani 
Járásbíróságra fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság ülnökeinek az alábbi személyeket 
választja meg: 
 

Cserhátiné Gyetván Anna Piroska  3000 Hatvan, Szabadság út 36. 
Román Ernő     3000 Hatvan, Dézsmaszéki u. 34. 
Lévainé Máté Judit    3000 Hatvan, Horváth M. út 28. II/8. 
Jakusné Jaloveczky Mária Magdolna 3000 Hatvan, Dembinszky u. 16. 
Ráczné Sisa Ágnes    3000 Hatvan, Munkácsy u. 9/A. 
 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Hatvani Járásbíróság elnökét 
értesítse és a bíróság elnökének közreműködésével biztosítsa a bírósági ülnökök eskütételét, 
továbbá a részükre a megbízólevelek átadását. 
 
Határid ő: 2019. május 28. (eskütételre és megbízólevelek átadására) 
Felelős: Hatvan város polgármestere a Jegyzői Iroda útján 
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12. 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.  
 
 
 
 

(A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.) 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 

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


